
 חווה

 0 ו

₪ 
+ 41 

99
76
 

61
07
0 

19
/2
1 

6 

י
ו
ו
 

 וו





->- 

 םואסואס וסד 6 7









1 

 ₪ כ

4 

 ו

| \ 
., \ 

 . ו

0 

 ו 1

 ון"

/ ₪ 

₪ ' 

7% 

 \ו/

, 

0 -! ' \ 

/ 

. 

, 
27 . 

*), 

\ . 
1 0 

, \ 
- . 4% 4 

/ . 

 ז + + 1

\ 
. % ָ 

 ו .
.. 

. 
\ 2 

+ 

[ . / 

[ 

. 

! 2 

, 

 0 ו / |
 ו

 - ו /
0 . 

. , 
, 1 : 

- 

 ו , 0
 ו חוב יי

 י
, . 

 ...ו . , \. ו )( , .

7 .! / / 
+ 0-1 , ! 

 עול . , כ
 וע - . ו %+4*

, : 1 / 
0 . + , 4 ) 

[ 

 . | ל .
 | 5 :.33ו1

1 7[ ' 

 . 1 \ ו ו .

 , א + . 5

7 

| 
/ 19 , 

.: . 

 ו :

! 

0 . 

 . ו
 זה



 .אתוא -- "א

 .תמא תוא -- א'א

 םיארומאה | תדגא --  א"הגא

 .רעכאב ז"ברל םיימלשוריה
 .ל'גהל םיאנתה תדגא --- ת"'חגא
 .ןתנ 'רד תובא --- נ"רדא
 .יתבר הכיא --- רי'כיא
 .ךירצ ןיא -- צא
 .שרדמה תיב -- מ"היב
 .הבר רבדמב -- ר"דמב ?רמב
 .אריס ןב -- סיב
 .אבר תישארב -- רי'ב
 .רמאש ךורב -- שי'ב
 .םירג ,סרוג -- 'ג
 עבילטסנעירסעטטאג -- | פ'דג

 .עגערטראפ
 .אסריג -- "יג
 .סופד -- יד
 .רחא רבד -- אד
 .וישרודו רוד רוד -- ד/'ודד

 .ליחתמה רוביד -- היד |
 .הנשמה יכרד -- מ''הד
 .האיציניו סופד -- ד
 .ימרא ןושל קודקד -- א'לד
 עשידנעלנעגראמ עשטייד --- גמד

 .טפאשללעזעג
 .םירפוס יקודקד -- סיד
 .ןושאר סופד -- ר''פד
 .רדאד טרופקנרפ סופד ---א"דפפ-'ד
 .ןיימד טרופקנרפ סופד ---מ''דפפ 'ד
 .הבר םירבד -- רי'בד רד
 .הבר ארקיו -- ריו
 .םירפא ערז -- א'ז
 .תורתיו תורסח -- יי'וח

 .תואחסונ יפוליח -- נח
 .טוקלי -- 'קלי
 .השמ ידו -- מידי ,מי"ו
 .הארמ הפי -- מיפו ,מיי
 יד שרדמב) ראות הפי -- תייפי

 .(בי'ינת אדרויפ
 .ימלשורי --- 'שורי
 .די בתכ -- "כ
 .147 ווק דרפסקא יי'כ -- 'א אייכ

 חי'מ

 ילגנאה ע"מ
 יתפרצה ע"מ
 אירעפאלקיצנע

 .תובית ישאר

 .2886 'וק דרפסקא יייכ -- 'ב א'יכ
 .טראגטטוטש ייכ -- ג'וכ
 .אנאקיטאוו יי'כ -- וייכ
 הזינגהמ םידחא םיפד -- ז'יכ

 .דרפסקאל ואבוהש הרהאקלאב
 .םימכח שרדמ ייכ -- ח/יכ
 .יטסעירט םיחאה י'כ -- ט'וכ
 4604. ץבוק ןודנול ייכ -- ל"וכ

9. 

 .ןעבגימ י"ב -- מ"ב
 .16406 'וק ןודנול ייכ -- גייכ
 .סיראפ יי'כ --- פ/וכ
 .ינמית יי'כ -- תיייכ
 .ימרא ןושל -- ר"אל ,מ"'ראל
 .ינוי ןושל -- ייל
 .ארקמ ןושל -- מייל
 .ירוס ןושל -- סייל
 .בוט חקל -- טי'קל
 .ימור 'ל -- ריל
 .שרדמ -- 'מ
 .רעבאב שיר תרודהמ -- בי'מ
 .ימלשוריה אובמ -- י"הבמ
 .לודגה שרדמ -- ג'המ
 ףלאוו באז ר"רהומ -- ו'זרֶהמ

 .ןראהנייא
 הירכז ר"'רחומ יברו ירומ --ף'זרהמ

 .ליז לעקנארפ
 .ואיליריס המלש רירהומ ---ס'שרהמ
 .ךורעה ףסומ -- ע"ומ
 .ירטינ רוזחמ --- ו"חמ
 .הדוהי תחנמ -- "מ

 .הנוהכ תונתמ --- כמ
 .םיכובנ הרומ -- נ"מ
 .רואמה תרונמ --- מ'חונמ
 .יתע בתכמ -- ע"מ
 ,לאומש שרדמ ,יש תחנמ --- שמ

 .יתבתכש המ ,בותכש המ
 .רפס -- יס
 .רחא רפס -- אייס
 רדסב הבר והילא רדס --- ראס

 והילא 'סנ הבר והילא
 (והילא יבד אנת) אטוז
 .םולש שיא מר תאצוה

 .ארקד אפיס -- דייס

 .תורודח רדס --- ד'הס
 .םלוע רדס -- עייס
 .הבר רדס --- רייפ

 .ךוע -
 .םלשה ךרע -- שי'הע
 .הרותה לע --- תי'הע
 .תואחסוג יפוליח ןויע -- נ'חע
 .דוע ןייע -- ע"יע

 ירל ידומלת ןילמ ךרע --- ל"תמע
 .יוועל בקעי

 .ל'נהל ימוגרת ןילמ ךרע ---ר'תמע

 .קוספ ,קרפ ,השרפ --- 'פ
 .רזעילא יףר יקרפ -- א'רדפ

 .שוריפ ;אקסיפ --- 'יפ

 תאצוה יתבר אתקיספ --- רי'יספ
 .םולש שיא מיר

 .ץבוק ,סרטגוק -- 'וק
 .הדעה ןברק -- ע"ק
 .זמר -- 'ר
 .הלוגה רואמ םושרג וגיבר --הי'מגר
 .אירול דוד 'ר --- לדר
 .ןואג יאה בר -- ג"תר
 .הילדג הדוהי 'ר -- גיר
 .םולש שיא ריאמ יר -- שאמר
 .ןשרדה השמ 'ר --- המר
 .רעדיינשנייטש השמ 'ר --- ששמר

 .ןואג הידעס בר -- ג'סר
 .ןושמש וניבר -- שיר
 .רעבאב המלש 'ר --- בישר
 .רעטכעש ןמלז רואינש 'ר ---שי'זשר
 .ןושארטש לאומש יר -- שיישר
 .טקלה ילבש -- ל"תבש

 .וטאצול דוד לאומש --- ל"ךש
 .תובושתו תולאש --- תיוש
 .הבר תומש --- ריומש ,רימש
 .סולקנא םוגרת -- אית
 .םינהכ תרות --- כמת

 יא ימלשורי םוגרת -- 'א ירת
 .(ןתנוי םוגרת)

 יב ימלשורי םוגרת -- 'ב י"רת
 .(ימלשורי םוגרת)

 .םינואגה תובושת --- ג'תושת

 1108488011 0 (16802101066 שם =

 \/1886ת862866 008 1006018

= 1007100 18140117( 0018 
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 רמא ,ילצא םיאב ןיא יתלמשמ רמאת ילצא םיאב םיבשהו םירכועה ויה יתלמ אלש דע םהרבא רמא
 ר"הה ךילע הלגנ ירוככב ינא וישכע ,ךלצא םיאב םילרע םדא יב ויה התלמ אלש רע היבקה ול
 :י'יוילא אריו

 : ס"פפ ןעקל .סט וקלי 1

 = ןיאש ,ןרד ןניא | ן רמאת יתלמשמ | יכ?אופ םינשו ,] ןיבשהו | ?א ןיד ,ןַפ םירבוע ,] ןירבועה 1

 < אב ,ן הלגינ .יכנאחפ [חלגנ | י יל םיאב | ן םיגולפ , ] לרע | י םיאב ויה 2 | ף םהש .ָן ןהש ,ב'א ןה
 | כ בשוי אוהו . . ינולאב ,יִתַפִד אוממ (פ ינלאב) ינולאב ₪ /א] [" 8 | ןְד הלגנ

 אלא ורסא אל ןנחוי 'ר םשב הנח רב רב אבא ןוב 'ר יב יסוי 'ר אתיא- סש ז*ע 'שוריבו ,460 רצ צישמר 'צוה
 רווחמהו (ו"ד ימלשוריב ה'יכ) הנטוב לש הדירי וכע דירי הזע 'ירי ןה ןידירי 'ג ןכ ינתו הנטוב לש הדירי ןוגכ
 -רוריבב דוע שרפתנ אל (הנטוב) ןנטב דוריו ,השמ ינפב 'יעו ז"ע םשל יאדו אוה םשש 'ולכ הנטוב דירי ןלוכבש
 עכילטנעטאטסעטטלא איד ריפ טפירשטייצ ע*מב רעכאב זי'ברו 197 רצ ג'מ קלח יתפרצה ע"מב יוועל י"ר שייט 'יעו
 ןתוא לש ןביט לעו , 294 רצ םש סיורק 'חהו 215 דצ םש ףעל ח''ארו 221 רצו 151 ךצ ט"כ קלה טפאשנץססיוו
 וכו יתלמ אלש דע 1. :690 דצו 856 רצ ביח עיגאלאעכרא סיורקו 199 דצ םש יוועל 'יע םידוריה
 םדא ינב ויה תתלמ אלש רע ה'בקה ול רמא ןאכ "גה ו"יכבו ,'מ 'יס ה"טפ ןמקלו 460 רצ ליעל ייע
 םש חיייכבו ,'וכו ןיאב םי גרו ב םדא ינב ויה תתלמ אלש דע םש 'יגה ח"מפ ןטקלו 'וכו ךלצא ןיאב םיגו לפ
 ןירבועה ויה יתלמ אלש דע םהרבא רמא קתעוה 262 'ומע אריו '5 שיר לודגה 'דמבו ,'וכו םיגרופ םדא ינב
 ייעו 'וכו ךלצא ןיאב סי גלפ ינב ויה התלס אלש רע ה"בקה ול רמא ןיאב ןניא יתלטשמ רטאח 'וכו ןיבשהו
 לכשב ןכו 'וכו ןיתו חה 5 םדא ינב ויה תלמ אלש דע אבוה אריו 'פ שיר ט"קלבו .ע"צו 7 רצ ךורעה תמלשהב
 בותכ 'א אייכבו ,ד"מפ ףוס ליעל םג 'יעו הירחאלש השרפל וז השרפ הכמסנ שרדה םויסבו ,ךל ךל 'פ ףוס בוט
 : ח"לפ ףוסו ט"כפ ףוס ליעל "מב 'יעו ארדיס קילס כ"יכבו ,ךל ךל תשרפ תלסח ןאכ השרפה ףוסב

 רות ב ב ב מ ו
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 177 זמ זי זמ השרפ ךל ךל

 העב יול ןב עשוהי יר  ,הניכשה יפנכ תחת ןסינכמש ינפמ םילרע וליפא אלא [םילוהמ] םידבע רבד
 ינת ,בוט םויב ינלאוש תא יתמיא ול רמא ,םילרע םידבע יוגה ןמ חקיל והמ ול רמא שיקל שיר ימוק
 אלא וחירי השבכנ אלש וניצמ ןכש תכשב וליפא (כ כ םירבד) התדר דע היקזח ינת ,תבשב וליפא
 : ןנטב דורי אלא םלוכמ רווחמ ךל ןיאו ,ןנטב דוריו וכע דורי הזע דורי ,ןה םידורי השלש : תבשב

 סנט ,'5 'ד 05 סנט 'טוכי ,דיכ 'יפ סיטפוט ילפס , (ג'פ) ד''פ ןינוכיע 5ספקוס "ע 8 = :'3 ס'פ כ'פ ק'ע 'טוכי 1
 סייכ יס סטנ 'ט ייס כנדמב סעוסנס | ,יד ייס יעסמ ס''5 ייס סשנ ,'פ "יס כבדמב ג" סמוסנס ,6""פ סלוע כרס | :'6 טי"
 :יד ס''מ ספ זייע 'טוכי 4  :'ו יס ג"כפ '5 יס ד"יפ 'ט יוס ב"פ סבל כנדמב ,'ס "ס יעסמ

 ,ן ול םיוארה ,תד ול ןה (ןך ןילוחט) 'ילוהמ ,1 ול ןהש ,פ ןילומ ןהש ,?א ןילוחמ [כ"א"ל םילוחמ* 1
 | כנְו םימש [הניכשה | יתכנופד ןסינכמ אוהש | יא םילרע םידבע ,] םילרעה | ל יל ,י חקול אוח םילוהמ
 שירד חיטוק .?א ל"בשר ימוק ,1 שיקל ןב יעמש 'ר ימוק ,כופ [שיקל שיר ימוק 2 | ופ יעב ,תנאד עב
 םווגה ןט ,ל םידכע םילרע . . ןמ , םילירע . . ןמ [ןפ םילרע -- ןמ* | 'א ל"בשרד הימק ,ןְד שיקל
 ,ן ינילאשת ,א ינלאשת | ן יתמא | ןְד םיוגה ןמ . . םידכע ,א יוגח ןמ םילרע םידבע ,ּ םילרע םידבע
 הנוקה ןכו ₪ :] [תבשב | ג וליפאו 8 | ךִד אנת ,נאופ [ינת | ם לוחב [בוט םויב | ?א יניליאשת ,כ .ינלואשת
 םושמ ךכו ךכב רחמל ילע אוה ירח (5 רמוא ,ם ול 'מוא) ול 'מא (5 רצח לארשי ץראב) לארשי ץראב רצח
 (כג יוגה) ןמ (1 םילירע םידבע .כפ םילרע םידבע) םידכע חקולה ךכו ךכ רמול תושר ול שיו לארשי ץרא הבובחד
 שיו . . ("א אביבחד) הביבחד םשמ . . רחמל ילע ירה (%א ול ימוא) ל"א . . רצח הנוקה ןכו ,כנפ"ל םיוגה
 רמול . . ול שי . . הביבחד םושמ . . רחמל ירה ([ך ול ימא) ל"א . . רצח הנוקה ןכו ,א ךכו ךכ ימול . . ול
 | אך 'ג4 | ן וגיאצמ | ן יל ,1א תבשב 'יפאו . . ינתד ,1 תבשב וליפאו . .ינת [תבשב -- ינת | [ןְד ךכ
 ן ןנטיב | 1 דירי ,ן דיויו .תכאד דורי | ן דירח ,1 דירי | גן דירי | 1 ןיד ,ן"ְד םידיר' ,פ ןידורי
 | ?ךכא ןנופב ,1ך םנטב | 'א דורימ ,ךַנְו דירי | 1א רתוי [אלא | כא ןנוטב

 יוכו ונש דיריב רטא שיקל שיר רופא הכות אהי רתא םלצ חב שיש ינפמ רוסא הכות אה 'וכו ז"ע הב שיש ריע
 םידבע וליפא אלא לארשי םידבע רבד ףוס אל רטא ל"ר המהבו תוחפשו םידבע םשמ ןיחקולו דיריל ןיכלוח ינתהו
 חלמה םיל םכילו' תועמ רקעת המהב ףרשת תוסכ םשמ הקל ינתהו הניכש יפנכ תחת ןברקמש םיוג
 רבד ףוס אל רמא ל"ב ש*ר המהבו תוחפשו םידבע ןהמ ןיחקולו דיריל ןיכלוה ינתהו רקעית חמהב 'וכו תופכ אחינ
 ,'וכו לארשי לארשי רתפית (נייחב 'יעו) םימש תופנ כ תחת ןברקמש םיוג םידבע וליפא אלא לארשי םידבע
 תורשו םיתב תוחפשו םידכע המהב םהמ ןיחקולו םיוכע לש ריריל ןיכלוה איגת אהו 'א גיי ז"ע ילבבד איגוסבו
 םידכע המהב ןהמ ןיחקול ינתק 'ב ג*י םשו 'וכו םדימ ליצמכ אוהש ינפמ ןהלש .תואכרעב הלעמו בתוכו םימרכו
 ם"וכע רבע וליפא שיקל ןב ןועמש יר רמא ןיבר אתא יכ 'וכו ם"וכע דכע 'יפא אמליד וא לארשי רבע תוחפשו
 ייעו וכו והייטועמ םושמ אלא אכיא הניכשה יפנכ תחת סינכמ יאמ המהב 'וכו הניכשה יפנכ תחת וסינכמש ינפמ
 בתכב יטיש יניב 'לשוה םילוה מ תלמו ,ןושארה א"ה קחמגו םיכ לוח ה בותכ ל"יכבו ,םש קיימו ןיבוריעב םג
 :876 דצו 852 רצ 188 דצ ליעל םג דבלב אל ותארוהש רבד ףוס אל ןושלתו ,ני'חעו רפסה בתכל המוד
 םש ק"מ ישוריבו ,יוכו דעומה ךרוצל אלא יוכו םידבע םיתב ןיחקול ןיא ב"פ ק"מב הנשמ .'וכו יול ןב עשוהי יר 1
 רציכ רתומ תבשב ינת תבש ב לאש 'ר תמיא ל"א יוגה ןמ םיתב חקיל והמ ,לייבשרל לאש יול ןב עשוהי יר
 תבשב אלא וחירי השככנ אלש ונאצמ ןכש םייכואל הלעמו. םתוח יוגהו ןירניד לש ןיסיכ ול חארמ השוע אוה
 ,תבשב וליפא התדר דע ביתכו םימעפ עבש ריעה תא ובוסת יעיבשה םויבו ביתכו םימי תשש השעת הכ ביתכד
 ןב תאמ ףסכ תנקטו 'פל ןאכ וררסנ םירמאמהש יפל 'וכו םי דב ע יוגה ןמ חקיל והמ ןאכ 'יגה םעטש רשפאו
 עשוהי יר לי'צו) ליר םשב אדוי 'ר קר בוט לכשב קתעוה ןכו וייכב 'יגה םג רפסה ףוגב ליייכב ייגהכו ,'וכו רכנ
 'יפא וא טיויב ינלאשת תמיא ול רמא םילרע (םידבע לי"'צו) םידבעל יוגה ןמ חקיל והמ ליר ימוק אעב (יול ןב
 א"יכו 'יסופדב עטוקמו כ"יכו ג"וכו פ"יכב "גה םע םיכסמו ל"יכ ןוילגב ףסונש רמאמהו ,תבשב 'יפא ל*א תבשב
 ייחבו ,רייבה רקיעמ וניאש ל*נ 'וכו לארשי ץרא הביבחד םושמ 'וכו לארשי ץראב רצח הנוקה ןכו תיייכו 'בו 'א
 אתפסות) יא 'ח ןיטיג ילבבב אתיירבו ,ר"בה ןושל וניאו ןוילגו 'יפ ןה 'וכו הביבחד םושמ תוביתהש ריעה לי'דרה
 ארמגבו 'וכו םילשורי יראורפב הנוקכ אירוסב חדש הנוקהו יוכו י*אל אירוס תתווש םיכרד השלשב (א"פ ק"ב םילכ
 ם"וכעל רמוא אבר רמאדכ דיפ תבשב תבשב וליפאו ונוא וילע ןיבתוכש רמול תשש בר רמא אתכליה יאמל םש
 עייעו ןנבר רוזג אל לארשי ץרא בושי םושמ תובש ם"וכעל הרימאד בג לע ףאו השועו םיוכעל רמוא ימנ אכה השועו
 ןכו 'וכו תתדר דע .ביתכו קר םש קיימ ישוריבו ,תבשב וליפא התדר דע הי קז ח ינ ת םג גייל ו"יכבו ,'ב יפ ק"ב
 לבא תושרה תמחלמב רמיתד אדה תבשל םדוק םימי השלשמ תוחפ םיוג לש רוע לע ןיפיקמ ןיא תבש ישוריב
 יעיבשה םויבו ביתכו 'וכו השעת הכ ביתכד תבשב אלא וחירי השבכנ אלש וניצמ ןכש תבשב וליפא הבוח תמחלמב
 םדוק םימי השלשמ תוחפ םיוג לש ריע לע ןירצ ןיא םש ןיבוריע אתפסותבו ,תבשב וליפא התדר דע ביתכו 'וכו
 אתפסותבו) תבשב וליפא התדר דע שרוד ןקזה 'אמש היה ןכו ןיקיספמ ןיא תבשב וליפא וליחתה םאו תבש
 התדר דע רמוא יאמש היה ןכו יוכו ןירצ ןיא םש תבש ילבבב אתיירבב ןכו ,('וכו לליה היה ןכו 'יגה צישמר 'צוה
 םאו 'וכו ריע לע םירצ ןיאו ג"ר 'יפ םיטפוש ירפסבו ,(שרוד יאמש היה ךכו 'יגה םש סיידב ייעו) תבשב וליפא
 דיר 'יפ םשו ,יוכו ןקזח יאמש שרדש םירבד 'גמ 'א וז המחלמ תקספמ תבשה ןיא תויהל תבש העריאו םופיקה
 אמוחנתבו יוכו וחירי לש התמחלמ התיה תבשה םוי רמוא יסוי 'ר אתיא םש ע'פבו ,תבשב וליפא התדר דע
 יפ לע ,ול רומא וחיויב תבשה תא עשוהי לליח המל םדא ךל רמאי םא ישאר זועמ םירפא םש אשנ ביימ
 ייכ תשלשב םשו) יוגו ריעה תא םתובסו ביתכו וחירי תא ךדיב יתתנ האר עשוהי לא 'ה רמאינ 'ינש השע הרובגה
 יעיבשה םויבו 'ובו םימי תשש השעת הכ ('וגו םתובסו רמאנש אתפלח רב יסוי 'ר רמא תבש התיהש ןיגמו 'יגה
 םימי תשש השעת הכ םש יעסמ ב"מ אמוחנתכו ,'וכו תבש אלב םימי תעבש םלועל ןיאש תבש התיהש ןינמו 'וכו
 אשנ אמוחנתב ייעו יוכו ודי לע ה"בקה םיכסהו ותעדמ עשוהי השע הז רבדו וחירי השבכנ תבשבש ךדמלל יוכו
 ןכו ל"יכב ה"כ .'וכו םידורי השלש 4 | :ו"כו ה"כ הרעה םש רענטאר 'צוח ע"סבו ג'כפו ד"יפ רמבו םש יעסמו
 א'פ זיע אתפסותב נ'חב עייעו תיייכו כ'ייכו 'בו 'א א"יכו פייכבו ו"'דב םג היכו ו"יוב דורי םימעפ 'ד ךומסב



 ט
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 רמא אלא (טי המ היעשי) 'תרבד רתפב אל היכרב 'ר רמא יוגו הזה םויה םצעב (וכ
 ונייה וליא ,וב םיעדוי ונייה אל ךכ םירמוא ורוד לכ ויהי וישכע הלילב םהרבא למ וליא היבקה
 : לילמי היל השגדו הזה םויה םצעב אלא ,לומל ותוא םיחינמ ויה אל םיעדוי

 למ יול 'ר רמא ,ורכש היכקה ול לופכיש ירכ רעטצנו שיגרה אבא 'ר רמא םהרבא לומנ
 'ר ליקא אתנע איההב היכרב 'ר רמא ,לוהמ ומצע אצמו ומצע קרב לו מנ אלא 'תכ ןיא םהרבא 5

 י

 :ורכש היכקה ול לופכיש ידכ רעטצהו שיגרה ארקש הנבוכ היל רמא ,יול ירל אנהכ רב אבא
 ולוחב םיוג לש ריריל  םיכלוה ינח יוגו ףסכ תנקמו תיב דילי ותיב ישנא לכו !זכ

 ףוס אל שיקל ןב ןועמש 'ר םשב ימא 'ר ,תוחפשו םידכעו םימרכו תודש םיתב םהמ חקיל דעומלש

 סיכיטס כיט ,ני'פ יכ עוקלי 4 294:  75 ליעכ ייעו ,סט סנכ סיכיטס ליט ,(ג''פפ) סייכע יכ סיעש 'קני ,סע טוקני 1
 ויב יס גיי ז"ע | ,'ג יס טיפ ס"פ ז"ע 'עוכי ,6"פ ז"ע סספקוס ,סע עוקל 7 | :ז"" "ק ךל ךל (עוסנפ ,סע סנכ
 :'כ * קיפ ,יפ זי ןינוכיע

 נו ויששע 2 | יתנלאך שאיס ₪ :כיאופ [אל | אחוד . . לומינ .יתכנפ םהרבא לומנ [וגו 1
 | תחד - ינב .יכנאופ [ורוד | (פש) יתד ויה ,ינ והי .כ:אחופ ויהי | (היעשי) יתד יל .!יכאחפ [ושכע

 י/"שכפ ךכמ ךכ ,(םש) י ןכו ןכ ,י ךכו ךכ [ךכ | ר יא : יתגופ 'מוא ,1ך 'ירמוא . כא ןירמוא [1אְד םירמוא*

 ₪ ןיעדוי ונייה אל ,'י וב םיעדוי . . אלש ,ָנ וב ןיעדוי . . אל ,(םש) יו [וב -- אל | אח 'ל ,תד ךכו ךכב
 (כגי!אח ןיעדוי) םיעדוי ,י'אפ ןיעדוי 8 | כ ולאש ,(םש) י ולאו ,נ וליאו | ת'אחד יל ,?א ייעדוי . . אל
 | ן יל ,(סש) י ךכל [אלא | יית'אחפְד לוטיל ,(סש) יכג:א] [לומל | ד ותוא םיאור ,(םש) יכנ'אחו וב
 | ןושגי ,נחפ השגו ,[ןכ שיגוו ,ך השגרד ,!א תשגרדו ,י השגרדו ,ן) השיגו ,?א תשגוו

 רב אבא 4 | ו וללמו ,יתכנאחפד ללמי ,ע [לילמי | | ןפ םהל ,ל הל [יעתכגאהד היל*
 תא [הכש | כפ יל ול | ןח ליפניש .ל לפכיש [יתכנאופד לופכיש* | ג?אה רעפצהו | תכגא|פ אנחכ
 ,ינאזופ [ומצע | ינְו פהרבא לומנ ,אְד לוטינ | יתנאפְד ןאכ 'תכ ןיא ,ן ןכ 'תכ ןיא | א 'ל םהרבא 5 | כ ₪
 רה אתיע ,י אתנוע , אופ התנע ,1ך'א [אתנע | יו אצמנו ,?א ואצמו [ומצע אצמו | [ןְד ₪ תא

 אנרקש ,י תא אנרקש אנבזכ /ג?א אגרקש אנבזכ ,'אָו ארקש אנבזכ | ן 'מאו 6 | ן היל קירא [ליקא | ך .התיע

 -- דילי* 7 | גד יל .יתאו [יל | יתופד יעשצנו .נא [ורעטצהו | יתד -.אלא .נא|ופ [שיגרה | ןךְד תא אנבזכ
 | ל יוגו כנא תיב רילי ,י יוגו תיב דילי ,ן 'תא 'טנ יג יב 'ם יסכ 'קמו תיב דיל' פד ףסכ . . דילי ['וגו
 ולחב [דעומ לש ולוחב | .כ'א דוריל | ד םיכלוהח .יכנא|םפ ןיכלוה | א איגת ,ד יינח ,יתכגופ [ינת
 | גו םידבע | י ןיחקולו ,.1 םיחקולו 8 | יו יל , םיוגלש

 לאעמשי לבא שימשת ידי לע ךעטתנ רבכש רשב ךותח אלא רסה היה אלש יפל תא רמאנ אל םהרבאב ת"הע
 ,טייו הימ היעשי בייחל ה"כ .יוכו רתסב אל 1 : תא וב רמאנ ךכל הלימה עורפלו הלרע ךותחל קקזוה דלי היהש
 תודגא ורדסנ הייכש יר דע גיכש 'ר היעשי 'קליבו ,ז'ט ח*ט היעשי קופפה אוה 'וכו רתסב שארמ אל 'יגה יפלו
 אל קוספת סע 'ב ז"ט ק"ממ רמאמ םש קתעוה ןכו 'וכו רתסב שארמ אל 'יגה םש םנש חמיתו ,הי"מ היעשיל
 הנ סנכנ םא 294 רצ ליעל ררסנש ןנחו' 'ר רמאמ ןונגסב אוה 'וכו תלילב םהרבא למ וליא רמאמחו ,'וכו שאומ
 תזל תואמגודו ,םש ליעל יימב 'יעו חגומ ש"ירהו השגדו ןאכ בותכ לייכבו ,לילטי היל השגדו 'וכו חלילב חביתב
 ית זי תומש י"בשרד אתליכמבו ,ללמי חיל השייגדו םעה ינפל רוכע ויפ 'ד יפט חלשב אתליכמב םג ר"אלב לשמה
 וליא רמוא ורוד היה חלילב ומצע תא םהרבא למ וליא תיכרב 'ר רמא רמאמה ןושל רישתשנו ,לילמי היל אשגרדו
 טוי לש ומוציעב חזה םויה םצעב שררח שרפמ ט"קלבו ,ללמי (ו"דו ר"פדב הייכ) הל תשגדו 'וכו אלא והונחנה אל והוניאר
 פרוג לודגה שררמכו ,םש אמוחנתב םג 'יעו 'וכו םיעדוי ונייה סאו לומינ הלילב ורמאי אלש םלועה לכ שיגרהל ידכ
 ויה אל ןיעדוי ונייח ולא ןירמוא ורוד ינב ישנא לכ ויה ושכע 'וכוולא הייבקה רמא יתרבד רתסב אל היכרב ר"א שרפמו
 רשב תא למיו 'וכו םחרבא חקיו יפל םש ררסנ רמאמהו ,םוי לש ופקתב םויה םצעב רמאנ ךכל לומיל ותוא ןיחינמ
 םהרבא לש ורכש ךכ 'ולכ ייכ ר"ב ייפב שרפמ ךכ מ ך כ 'יגהו ,ת*הע יישריפב טג 'יעו הזה םויח םצעב םתלרע
 ירצב רוקנו ה ל בותכ ל"יכבו ,םש ע"מבו זילש ייפ וניזאה ירפסבו םש ליעל נ"חב םג 'יעו ומצע תא לטש ךכמ
 וניאש ל*רל כ"באר לולזו הניג איהה העשב .אתנע איחהב 5 :205 רצו 158 דצ 51 דצ ליעל יימב םג "יעו
 רייתטע 'יעו ארקש ייגה תגוכנו ,'וכו רעטצתו שיגרה 'וכו לומנ שורדל ךירצ ךכ ןרקש ןבזכ ליאו ןגותכ קוספה שרוד
 תוירוה ףוס 'שוריבו ,יול 'ר לש וריקוטו ובחוא כ"'באר היהש יפל 'וכו אתנע איההב רמא חיכרב 'רו ,ארקש יע
 'וכו הישארב היקשנו כ"באר סק 'וכו םיתלאה ול ןתי רשא שיא שירד ביתי יול 'ר חכשא 'וכו לזא כ*באר רפוסמ
 יול ירו אנהכ רב ו ה ב א 'ר עטוקמ רמאמה םש ר"שהשבו ,ןאכ ליררה ייחבו 'וכו רשא שיא 'פ תלהק שרדמב ייעו
 כ"באר רמא שבתשנ ט"קלבו ,ל"ר ירבד םש ורסחתו ,רכש ה'בקה ול לופכיש ידכ רעטצנו שיגרה רמוא והבא 'ר
 ,לוחמ אצמנו ומצע קדבש ליקא אתעש איחהב היכרב ר*א לומנ אלא בותכ ןיא למ יול ר''א 'ןכו רעטצנו שיגרה
 ויייכב .יוכו ינת 7  :ןכו רעטצנו שיגרה יו ל ר'א לומינ ל"ת המו םהתבא למ רמול היח בוט לכשב שובישב ןכו
 יוכו םהמ חקלו םיוג לש דיריל ךלה ינת קתעוח בוט לכשבו .רקיע 'רנ ןכו ךעומ לש ולוחב גיל רייפד טוקליו
 ג'ל בתכ ת"פיב םגו ,'וכו םילרע םידבע אלא חקול אוה םידכע [רבד] ףופ אל ל"ר םשב ימא 'ר תוחפשו תודבעו
 ןהמ ןיאפרתמו םיוג לש ריריל ןיכלוח םש ז'ע אתפסותה ןושלו ,אתפסותב אינתימ א"עד אתל םושמד ט"ש ולוהב
 יפדנש אתפסותבו) תוחפשו םידכע םימרכו תודש םיתב םהמ (ןיחקולו לצו) ןיחקול ןיאו תושפנ יופיר אל לבא ןוממ יופיר
 ייגהו ,'וכו (םיכרעב) םיאכרעב תלעטו בתוכו םדימ ליצמכ אוחש ינפמ (תוחפשו םידבע חמהב יוכו םיתב ייגה ףייירה םע
 ינתד םושמ םירפסה וליאב ןכ ףסונ ילואו ,'יסופדבו ת"יכו 'בו 'א איכו ג*יכו פ"יכו ל"יכב אתיא דעוט לש ולוחב
 ינפמ תוחפשו םידבע המהב םימרכו תודש םיתב םיוגה ןמ ןיחקול (א'פ) ביפ ןטק דעוט אתפסותב םג ןונגסת חזב
 ףוס אל ל"ר תוחפשו םידבע סשמ ןיחקולו דיריל ןיכלוה ינתהו 'א טיל םש ז"ע 'שוריד איגוסבו .'וכו ליצמכ אוחש
 יג טייל םשו ,יוכ הניכש ה יפנכ תחת ןבוקםש ינפמ םיוגוליפא אלא לארשי םידבָע רַבד
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 םיהלא וילעמ לעיו [םהרבא לעמ םיהלא לעיו] הבכרמה ןה ןה תובאה שיקל שיו רמא
 | : (גי חכ םש) רמאיו וילע בצנ ייי הנהו (גי הל תישארכ)

 ן לסש העשב ובייא יר רמא ןתיב ידילי לכ תאו ונב לאעמשי תא םהרבא חקוו (נכ
 היכקה ינפל ןחיר הלעו ועילחהו המח םהילע החרוו תולרע תעכנ ןדימעה ותיב ידילי תא םהרנא
 5 חירה ותוא םהל רכוג ינא םישעמ תוריחא ידיל ןיאב ינב והיש העשב ה"כקה רמא ,םימס תרטקכ
 : םימחר םהילע אלמתמו

 ח ,ותלרע רשב ימא אכה יונו ונב לאעמשיו יונו עשתו םיעשת ןב םהרבאו (הכ דכ
 לאעמשי ,ותלרע רשב השא ידי לע ךעמתנש ירי לע םהרבא אלא ותלרע רשב תא ימא ןלהלו
 : ותלרע רשב תא השא ירי לע ךעמתנ אלש

 ,יצ "סם סט סעוסנס ,'ד ייפ ג'ע סעוסנס ,('ו 'ד) סופיש דע 'פ סנכ סיליטס לכיש ,סט עוקלי 8 : דיפו ע"ספ ןטקמ 1
 : סט טוקלי 7 :ץייפ סיטלכ3 סדנס

 -- תאו* 8 | ייל ,תכנ'אהופד וילע . . הנהו ,1א [רמאיו--הנהו 2 | יל יל [כנאחופְך םהרבא -- לעיו* 1
 ונב לאעמשי תא ,] ןתוא לכ ,ןְך םתוא ,ןִד ןתוא ,ילא [תא 4 | ראפ וביא | יא יל .ל יוגו [תכנופְך ותיב
 חלועכו ₪, [םימס 5 | 1א תרטק ומכ ,?א לש תרוטקכ ,גְד תרוטקכ ,יכ] [תרטקכ | | תולרעה | אפ 'ל ,ץֶד תאו
 לש וינב ,י ונב | תכפד ויהיש :או [והש | יתכנאחופְד םישיאל לילכ (ְך אוהש) איהש (ן הלועו)
 םישעמ תודיחא ,| תווחא תודימו םיער םישעמ ,1 םישעמ םירחא | ?א ןירבוע [ידיל ןיאב | תכנאהופד הז

 | אז תוריכע ,ך םיער םישעמ ידילו תוריגע ,תןכ םיער םישעמו (][ך תוריבע) תורבע ,י םיער םישעמ ,5 םיבוט
 םחרטו ₪ :יכנאחופ [םימחו 6 | ךְֶד הזה חירה ב חירה ותואל .ינא]פ [חירח ותוא | כ רכזנ ,א םהל רכוז

 ןב םהרבאו ,כגפ הנש הרשע שלש ןב ונב לאעמשיו (כ ולומהב הנש) הנש עשתו . . סתרכאו 7 | תד- םהילע

 עשתו םיעשת ןב םהרבאו ,י ותלרע רשב ולומחב הנש ג"י ןב ונב לאעמשיו ותלרע רשב תא ולומהב הנש טיצ
 ,'ך וגו עשתו (!ְד 'צ) םיעשת ןב םהרכאו ,| ילרע יב יא 'ב 'ש ישע שלש ןב ונב יאעמשיו ילרע ישב יא ימהב יש

 תא [ימא 8 | 3 רטתא ,1אף רטתיא . תכג'אוד רמא תא ['מא [ [ךא ותלרע רשב ולומהב הנש עשתו . . םהרבאו =
 ₪ [ךעמתש | תת יל ידי לע | ןך "בא םהרכא | 'א 'ל אלא | 'ַא 'ל .ןך 'טוא אוה  ,ינלאןפְד רמא
 לבא ,ן לאעמשה | 'א תא "תכ אל ,ןןְד ותלרע רשב 'יתכ ,יכנחופ [ותלוע ושב | 2 שימשתב
 | *א תא ימא ,ןך תא וב 'תכ ,אְד תא ייתכ .יכנדחפ [תא | ן = ידי לע [אלש 9 | יכנ'אפ לאעמשי

 שרפתהל ושקב ןיחיסמו ןידטוע סדא ינב ינש םלועבש גהונב היכרב ר"א אתיא םשו 'וכו םתרבא לא רבדל הלכ |
 תושר לטונ אוה לוכיבכ ונמט שרפתהל שקבו םתרבא םע רברשכ ה"בקתו לודגה ןמ תושר לטונ ןטקה הזמ הז
 רמאמה .'וכו שיקל שיר רמא 1 :  םש ץרא ךרד תכסטב םג 'יעו 'וכו רבדל הלכ רשאכ יתמיא 'ה ךליו 'נש םהרכא ןס
 ,טיספב רמאמה טמשנ 'יסופדבו ,םיהלא וילעמ לעיו 'פל ב"פפו וילע בצנ י" הנהו 'פל ט"ספ ןמקל סג רדסנ

 עשוהיב כ"הלכ תולרע תעבג ןושלהו ,העבגל תולרעה ןתוא .ןדימעה 4 = : ג"חעו 'וכו םיהלא לעיו ןאכ
 לכ תא וניכא םהרבא לטש העשב רמא וה ב א 'ו קתעוה ט"קלבו ,תולרעה תעבג לא לארשי ינב תא למיו יג יה
 וטכ 'וכו ןחיר הלעו 'וכו המח םהילע החרזו 'וכו העשב שרדה סעטו ,'וכו תולרע לש העבג ןדימעת ותיב ידולי
 וינבו ומצע תא וניבא םהרבא למש חעשב רמא דח יול 'רו ותבא 'ר םו'ה הופיש דע םש ר'שהשב שרדנש
 תירכו םימסה תרטק חירכ ה"כקה ינפל .ןחיר הלעו ועילתתו המחה ןהילע החרזו העבג ןהיתולרע השע ותיב ינבו
 הז םהל רכזנ ינא םיער םישעמו תוריבע ידיל הז לש וינב ואבישכל ה*בקה רמאו םישיאה יבג לעש הנובלה ץמוק
 יול 'ר רומה רה לא יל ךלא םעט המ םימהר תדמל ןידה תדמ םהל ךפוהו םהילע םימחר אלמתאו חתירה
 'וכו ןחיר הלעו 'וכו המח םהילע החרזו העבג םהיתולרע םהל דימעה לארשי ינב תא עשוהי למש העשב רמא
 יל ךלא סעט המ 'וכו ה"כקח רטא העש חתואב םישיאה יבג לעש הנובל לש ץמוק חירכו םימס תרטק חירכ
 םהרבאב ה"בקה ןתנש חכ הארו אב אחא ר"א סש ב"מ אמוחנתבו ,יכו הנובלה תעב ג לאו רומה רה לא
 תא קריו ביתכש ותיב ירילי ויה המכ תאר ףטפטמ םדה היהו ונב לאעמשיו ותיב ידיליו ומצע למ דהא םויבש
 למ םלוכו המכו המכ תחא לע ופסכ תנקט ויה ךכ ותיב ידילי םאו תואמ שלשו רשע הנמש ותיב ירילי ויכינח
 תא סהרבא לטנו ותא ולוטנ 'וגו ותיב ישנא לכו ונב לאעטשיו םהרבא לומנ הזה םויה םצעב 'נש דחא םויב םתוא
 םיכאלמה תא ה"בקה ארקו ותיב ךותמ אצוי םד לש רהנ היהו ותיב ךותב העבג םתוא השעו למש תולרעה לכ
 םד לש םוקטב תפונטה םוקמב ךלוה התאו יוכו שונא המ ע"שבר וינפל ורמא הלוחה תא רקכנו ואב םהל רמאו
 ינא ירה םיכלוה םתא ןיא םא הנובלו רוממ םד ותוא לש חיר ילע ברע םכייח םתרמא ךכ םהל רמא ץקש לשו
 םויה םוחכ יוגו 'ה וילא אריו 'נש םהרכא הז תולרעה תעבג לא 'וגו םויה חופיש דע רמא המלש ןכו ימצעל ךלוה
 םוחכ 'נש םויה ה"בקה חיתוהש םויה חופיש דע המלש רטא ךכו ייגה םש ימור י"כבו) םויה ותוא ה"בקה .חיתרהש
 'וכו העבג ןאשעו תולרעה תא לטנש תולרעה תעבג לא 'וכו א"ד (םהרבא לש ותיב הז תולועה תעבג לא םויה
 ינש העבגכ סתוא השעש דע תולרעה לכ ץבקו 'וכו עשוהיל היבקה רמא ט"כפ א"ירדפבו ,םש ב"גאבו אמוחנתב 'יעו
 תולרעה תעבג לא והמ 'וכו ותטמ הנה 'פו 'וכו ךלמהש רע 'פ ו"רו ריפדב ר"שהשבו , 'וכו תולרעה תעבג לא 'וכו למיו
 תרטקכ | :'וכו קלח ןת 'פ תלהק -שרדמו 'ג 'יס א"יפ ר"מב יז 'יס ה"כפ ריו 'יעו הלרעב העבג התוא ושעש ןאכמ יול ר"א
 רמא יד 'יס הלימ .תוכלה טקלה ילבשב קתעוה ןכו ,נ'חעו םישיאל לילכ איהש הלועכו רוע אתיא םירפסה ראשב .םימס
 ר"שהשבו ,אתיל ל"יכבו ,םישיאל חלוכש הלועכו םימסה תרוטקכ 'וכו תולרעה תעבג ןדימעה 'וכו העשב ובייא יר
 ייפע תצק תמייוקמ 'יגחו ל*יכב ה"כ .םישעמ תוריחא 5 : עי'צו 'וכו הנובלה ץמוק חירכו םיטסה תרטק חירכ 'יגה
 םישעמו .תורבע ידיל ייגהו ,ףעל .ח"אר ידידי יל בתכש ומכ םישעמ תוריכע תירקיעה ייגה ילואו ,ג"יכו ם"יכ ייג
 ןהילע אלמתמו "וכו רכזנ ינא תו רי ב ע ידיל ןיאב הז לש ענב ויהיש העשב 'יגה ל*הבשבו ,רישהשב 'יגהכ םיער
 בותכ ה"כ קוספב ןלהלו ותלרע רשב ולמהב 'וכו ןב םהרבאו בותכ ד"כ קוספב .ימא אכה 7 :  ג'חעו םימחר
 י"קריפב שרפמו וכו ךעמתנש יִדי לע םהרבא שרדו ותלרע רשָכ תא ולסהב הנש הרשע שלש ןב ונָּב לאעמשיו
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 יר ישמ אנהכ רב אבא יר ,ךאלמ ירי לע ךיתעמיש רככ לאעמשילו קחצי הז ותא יתיברהו קחצי
 לאעמשי הז ותא יתירפהו לאעמשי הו ותא יתכרב הנה המאה ןבמ דמל הריבגה ןב ןכ ייריב
 הלא לכ 'תכ קחצי יר רמא ,קחצי תא םיקא יתירב תאו רמוחו לוק לאעמשי הו ותא יתיברהו
 אלא ,רשע םינש רימעמ וניא .לאעמשיו  ,הריכנ וז (חכ טמ תישארב) רשע םינש לארשי יטבש

 תאד ךיה תוטמ הלא לכא .(רי תכ ילשמ) 'וג םשגו חורו םיאישנ רמא תאד ךיה םיאישנ ןחוא 5
 :(ט ג קוקבח) הלס רמוא תוטמ תועובש רמא

 [תרחאה הנשב הזה דעומל הרש ךל רלת רשא] קחצי תא םיקא יתירב תאו (אכ
 : : התיה תרבועמ הנש התוא יריא יר םשב אנוה 'ר
 294יממ ,תושר ונממ לוטיל ךירצ ןטק ןיב לודג ןיב וריבחמ רטפנה ינח ותא רבדל לכיו (בכ ו
 םהל רמא ומע רברל תרשה יכאלמ ואב היכקה סע .רברמ םהרבא היה תחא םעפ ,םהרבאמ דומלנ 0

 רמא וכרצ לכ היכקה פע רבירש ןויכ ,םכמע רבדא ןכרחאו םכמ הלורג איהש הניכשה ןמ רטפינ
 :םהרבא לעמ םיהלא לעיו םולשל רטפיא ול רמא ,רבדל ךרוצ םימלועה לכ ןובר וינפל

 סנס 'פ סנכ סיכיטס ליט 'יעו ,ו"ע "כ סע סעוסנס ,ז''ע "פ יסיו נ"מ עוסנס ,דיקקפ יכ קוקנס 'קלי  ,סש עוקלי 8
 : סי'פו ד'פ ץכפ ךכד פככע ,'ס יק סכיו לעוסנפ ,סט שוקלי 9 5':  "" סנטס טסכ ,נ"פ יכ טוקלי 7: ('ג) וסעמ

 | ך יריכ ,ל ייריכ ,ו'ך יריב [נחו ייריב* 2 | יתכאוְד םשב ,] םושמ | ותוא (ן יתעמיש) יתעמש 1

 לק 8 | .רתד הויגגה .יכגאחו [הטאה | רתְד המאה .יכנאחו [הויגגה | יתכאחוד ןאכ ,נ [ןכ
 ו א חתפ קחצי 'ר ,כפ קחצי יר רמא ['תכ -- רמא | ד -. היב ייתכד קחציל [תאו | אפד ויק .ירתכנחו רטוחו

 ינב :8 הריבגה ןב הז ,כ1 . . הז ,או [חריבג וז ] ך ביי [רשע םינשל 4 | י ביתכ דילוי םיאישנ רשע םינש

 | (קוקבח) י רזעלא 'ר רמא [אלא | י יל ,ןְך הריבגה . . ולא 'ָך הריבג ונב ולא ,1ך הריכגה ינב ,?ך'א הריבג
 | ן רטפינה | א אינת 9 | כופך הנשה .ירתגא [הנש | ן הנוח 8 | א ולא לכ ,יתכ'אפ ולא , ְוְד וליא [הלא 5
 ,כ ינא רטפנ ,א]ך רטפנ ,תןג [רטפינ 11 | ד . . התא .ינא]פ דמל תא [דומלנ 10 | ן'אד ןוטק .יתכ"אופ [ןטק

 רחאו | יתכאפ ך הלחת + 1] הליחת -, [םכמ | א לודג אוהש | 1א הייבהמ ,?א הי'בה ןמ ,גָפ הניכשמ | ם רטפיא

 | י ויכרצ :א] וכרוצ | ייל הייבקה סע | ?יכנןפ רבדנש | רכדמ ינא | ןך כיחא ,ד ךכ רחא ,א כ"חאו .יכגופ ךכ

 | ו םיכאלמל רברל .פרבד | יתכאוד ינא ךירצ ,רפ [ךרוצ | ראפ ע"'שבר ,יככָו לוע לש וגובר , גד םימלועה ןובר 2
 | י ₪ דיהה [לעיו | יכנאפד םולשב ,תך) [םולשל | יִתַפְד רטפה ,] רטפיה ,ךא רטפא ,כ) [רטפיא

 ךערז תא הצרא הברה רגהל הייבקה רמאש המב 'ולכ = ךאלמ ידי לע ךי תע ם יש רבכ לאעמשילו ליייכב 'יגה םג
 י"מב 'יעו ועימשיו ועטשיו 177 רצ ליעל שרדה ןכו דבכה ןינכב ךיתעמיש ךיתעמש שרודו ,("* ז"ט תישארב) יוכו
 ליעל ייטב ייעו 470 רצ ליעל ומכ רמאטה לכב ו ת א תביתכו ,ולצ הי'רב 881 רצו ותעדוה חי'דב 28 רצ ליעל
 < ותביתככ שיוב לו קה לייכב ה"כ .רמוחו לוק 8 | :םש י"מבו 188 דצ ליעל "יעו יי רי ב 'ר יתחגתו ,26 דצ
 שיימ 'יעו ןירמוח ילוק םימעפ 'ד אתיא 'ד יט ח"פ תומבי 'שוריבו ,י"כ ינשב ארפסה לכב לו ק בותכ ןכו תירקיעה
 שרפמו ,462 רצ ליעל י"מב ע"יעו 10 רצו 8 רצ 'וכו סומסינאלליז עשיטיינעמרעה רעד רפסב ץראווש איר ידידי
 : וניא לאעמשיו הריבג לש התלודג וז יולכ הריכג וז 'וכו הלא לכ 'תכ קחצי 'ר רמאדכ קחצי תא םיקא יתירב תאו
 רשע םינש ןתוא אלא רילוי םיאישנ רשע םינש יוכו לאעטשילו קוספח ותואב ביתכ אלהו הימתב רשע םינש ריטעמ
 י ט.ב ש ןה הריכגה ינב הלא לבא יוכו חורו םיאישנ א"דח םילכו םיכלוהש םיננע ןה םי א ' ש נ לאעמשי דיטעמש
 םירטאמה ורבוח ןכו ,הלפ רמוא תוטמ תועובש א"דה םלועל םויק םהל שיש תוטמו םיטבש רשע םינש לארשי
 חורו םיאשנ ןוגכ םיאישנ רשע םינש לאעמשי לבא 'וכו יטבש הלא לכ ביתכד קחצי תא םיקא יתירב תאו ט"קלב
 הלא לכ בותכה רמאש אוהו רתויבו ולא לכב ךרבתנש הריבגה ןב אוהש קחציל רטוחו לק שרפמ ייכ רי'ב ייפבו ,'וכו
 םיאישנ לאעמשי לש םתוא אלא 'וכו םיאישנ רשע םינש רימעמ וגיא לאעמשי יכו 'וכו רמוחו לק וחמ השקטו 'וכו יטבש
 הנה ותטמ הנה שררה םש רישהשבו .'וכו עובק רבדו ןעשמ ול שיש רבד תוטמ קחצי לש ולא לבא רבועה רבד
 עמשמ וכו הלא לכ ביתכ דילוי םיאישנ- רשע םינש טוקליה 'יג יפלו ,תוטמ תועובש א"דמה ויטבשו ויתוטמ
 וג"חעו הריבג הז : כ"יכו ג"יכבו ,'ב א"יכו "כב םג אתיא הרי ב ג וז "גהו ,ע"פב רובד אוה י"ר רמאמש
 רשע םינש לאעמשיב ןלהל לבא םיטבשה ולא רשע םינש לארשי יטבש הלא לכ שרדה םש יחיו ב"ט אמוחנתבו
 םישדח ביי הנשה תועש ב*י הלילה תועש ביי םויה ךלהמ אוח םלוע לש ורדס לע םיטבשה לבא דילוי םיאישנ
 /איגוסבו יוכ) קחצי דלונ תספב םש ה"רב  אתיירבב .התיה תרבועמ 8 :םש אמוחגתב םג 'יעו 'וכו ב"! תולזמה
 יאק תמיא ('וכו ןב הרשלו ןושאר אבה ט*יל םש י"שריפו) ךילא בושא דעומל ביתכדכ ןלנמ יוכו ןסינב םש ארמגד
 תשמחב יתכא ירשתב היל רטאקו תרצעב יאקד אלא הדלי אק ימ ןיטוי ןישמחב תרצעב היל רמאקו חספב אמיליא
 תתיח תרבועמ הנש התוא אנת הדלי אק ימ יחרי אתישב יתכא ןסינב היל רמאקו גחב יאקד אלא הדלי אק ימ יחרי
 לש ישילש םוי סויה ותוא וכו םויה םוחכ 'ב ו'פ מ"*בבו ,'וכו םהרבא לוטנ םירופכה םויבש אתיא ט''כפ א"רדפבו ,'וכו
 ךומסבו ,חספב םהרכא לא םיכאלמה ואב ביי 'יפ ח"טפ ןמקל שרדמה תטיש יפל ןכא ,'וכו היה סהרכא לש הלימ
 ןכו תרחאה הנשב הזה .רעומל 'וכו יתירב' תאו ול רמאו םהרבא םע ה"בקה רבדנש םויה ותואב היהש עטשמ
 קחצי וניבא .דלונ האבה הנשל קרפה ותואבו ורשבל וניבא םהרבא לצא םיכאלמה ואב ןסינב ו"טב היפ ע"סב אתיא
 אל כי'או 'וכו גחב יאקר אלא הירב םש הר תופסותבו 'ט 'יס אב אמוחנתבו רייפ אחספד 'סס אתליכמב םג ייעו 'וכו
 רמאמה הז שרפמ ינוקזחבו ,שייייעו ו'זרהמ ייפב ריעהש ומכ התיה תרבועמ הנשה התואש רי'בב ןאכ שורדל ךירצ היה
 יל שי ךרוצ .רבדל ךרוצ 12 : תב ףסותנש רוביעה שדח ינפמ תרחא הנש התוא ארוק אוהו תחא הנש יוח דעומל דעוממ
 תושר לטנ אוהש םהרבא לעמ םיהלא לעיו ושרדו ,םולשל ךממ רטפיא היבקה ול רטא םיכאלמה םע 'ולכ רבדל
 םהרבאל היבקה רמא שרפמ םשו י'כ ר"'ב 'יפבו 'בו 'א אייכו כייכו ג"יכב םג אתיא (רטפא) ר ט ₪ י א 'יגהו ,םהרבאמ
 רַשאָכ יי ךליו 'פה שרדנ אריו אַמוחנתבו ,תושר ונמיה לוטיל ךירצ ןטקט רטפנה לודגל ןאכמ םולשב ךמִמ רטפא



 %8|1 כ--חי זי ומ חשרפ ךל ךל

 תבה הושש המל דלוי הנש האמ ןבלה רמא ןדיי 'ר יונו האמ ןבלה ובלב רמאיו
 שיקל ןב ןועמש יר רמא ,הנקיזה איה וז יא : תנקומ השאהו ןיקזמ וניא שיאה ,רלת הנש םיעשת
 : תדפקמ הניאו תינלפ אמיא התוא ןירוקש לכ

 ד ונהואל ןרי יר פשנ הדוהי יר וגו לאעמשי ול םיהלאה לא םהרבא רמאיו (חי
 5 אל היל רמא ,ךלש הנונא לופכיל שקבמ ינא ךלמה ול רמא ,הנונא וב הלעמ ךלמה היהש ךלמלש
 : יונו היחי לאעמשי ול ךכ ,ענמת אל אתיימדק ייוולה ,רורק יחור ילמת

 ה םשב ןנחוי 'ר יונו ךיתעמש לאעמשילו יוגו ךתשא הרש לבא םיהלא רמאיו (כ מי
 הז ותא יתירפהו קחצי הז ותא יתכרב הנה הריבגה ןכמ דמל המאה ןב ןכ היננח ןב עשוהי יר

 : סט עוקלי 7 :  סט טוקל 4 :'ס 'ע סדנ ,'5 ע'פ 6'פ סדכ 'סולי 2 :סע עוקלי 1

 ,'א וינבמ הלימ הלטינ) םימעפ 'ב וינבמ תחליט הלטינ ןדגנכו ([ן םהרבא לפנ תוליפנ יתש) וינפ לע םחרבא
 אב םירצמב רבדמב (ך דחאו ,'ְך 'או) תחאו םירצמב (ך דחא ,'ך 'א) תחא ([ך ויננמ הלימ חלטינ םימעפ יתש
 . . םיעשת תב הרשש . . ןבלה [תנקזמ -- ןבלה רמא ןדוי 'ר 1 | ?אל יל ,ת'אָד ןלמו . . רבדמב ןלמו השמ
 ימא רזעילא רישב ןדוי 'ר , 1 תנקזמ . . םיעשת תבח הרשש המל דילוי . . ןבלה 'א רזעלא 'ר ,3+ תנקזמ
 ןדוי יר) .רמא ןדוי 'ר תירזע 'רו ןדוי 'ר א תנקזמ . . םיעשת תבה הרש םאו המל דלוי . . ןבלה (1א רמוא)
 המל (ן"ל דילוי) דלוי הנש (ל 'ק) האמ ןבלה (םפ ימוא רזעילא 'ר) 'מא הירזע 'ר דלוי הנש האמ ןבלה (ם 'מא
 הירזע ירו ןדוי 'ר = :18%7 תנקזמ . . שיאה (ם 'וגג תבח ,] דלת םיעשת תבה) דלת הנש םיעשת תכה הרשש
 'ר תנקזמ . . שיאה דלת הנש (!ך 'צ) םיעשת תבה הרשש המל דלוי הנש חאמ ןבלה ([ך 'טוא) רמא ןדוי 'ר
 וזיא 2 | כ תנקזמ . . שיאה ,[ןֶד הניקזח אלו הנש םיעשת תב חרש ירהש ךרצנ אל תאזל ףא רמא הירזע
 יטא + ג'א [שיקל --רמא | יתא הנקז ,ך חניקז ,כ] הנקזה ,₪ הניקזח ,| [הנקזה | ת וזיא ,ינפ איה
 אמיא , תינלפ המיא | ₪ הל | י ארוקש ,כ'אפ ןיאווקש 8 | תד יל ,כופ שיקל שיר ימא ,*א ל"בשר
 | יתד יל :כגאחופ [םיהלאה -- רמאיו 4 | 1 תינלפ ,ן הניקז תינלפ ,י[ךאפ תינולפ (ף המא ,?א המוא)
 (ת רייג .'אְד רב) 'רב (ן ןדוי) הדוהי 'ר םשב ןדוי ר ,ע [ח" --' ו | יתכגאחוד ךינפל .היחי ['וגו

 | פ ל :ת ויל ,יעג'אחד ול .כיא [יג 5 | עתיאחד - לשמ .יכנ'אופ [ונחואל | תכגאופד ןומיס
 דל .יעג ךלש אנונא | א ליפכמ ,ייעתכנופְד לופכל שקנמ | [ם אנונאב ,א אנינא ,| הנינא ,ו) אנונא
 [רודק | + חור | ך אלמת ,'אפ ילמית 6 | י לא [אל | ןפ ול | א אנינא ךל ,?א] ךלש (?א אנינא) הנינא
 | א אתימק ,י אתמדק / נחפ תיימדק | יתכא יאולה | ן 'ל ,ח רשק .?רא ירירק .י'רתכנפד רירק
 רג ,%אפ אנינח ירכ ,כג [תיננח ןב |- ףד יל לכא 7 | י ינמ עגמת ,חל עיגמת [יתכנאופְד ענמת*
 | רתד הויגגה ;יכנאופ [המאה | 'רתד ל .ילךכנאופ ןאכ [ןכ 8 | | הנינח רג /'אד . -
 | :ך החפשה ,?ךןךד המאה ,יכנאופ [הריבגה

 ל"יכב .ובלב רמאיו 1 = :י"מבו נ"חב שייייעו 464 רצו 468 דצ ליעל אוהש וטכ רמאמה יתמלשהו ,'לו כו וינפ
 האמ ןבל רלויש המת אלו ותהימת סעט היה הזו .'וכו הרשש המל | :'וגו 'אמ דע 'וכו רמאיו ןוילגב םלשוה
 רמאמח קר (רמואה םש תטמשהב) טוקליב םג קתעוה ונינפלש 'יגהכו , תנקזמ השאה קרו ןיקזמ וניא שיאה ירהש
 תמתמ היהש לע 'וכו ובלב רמאיו טי'קלב ןכו 'וכו שיאה דלת הנש םיעשת תב חרשש המל דלוי הנש האמ ןבלה
 ג"ייכבו ,תנקזמ השאו רילוהלמ ןיקזמ וניא שיאה יכ דלת םיעשת תב חרש םאו םושמ דלוי הנש האמ ןבלה רמאו
 ןדוי 'ר רטאמה שארב יטיש יניב ףסונ ל"יכבו ,רזעילא ר"שב ןדוי יר 'בו 'א א"יכבו ,רזעלא 'ר רטאמה לעב םש
 ,(רלוי ל'צו) רילוי הנש 'ק ןבלח 'מא הירזע 'ר ףסונ דלוי הנש חאמ ןבלח רטא ןדוי 'ר תולמה רחאו ,הירזע 'רו
 ןבלה רמא ןרוי 'ר ןאכ םירמאמ ינש ייגה וז יפלו ,וייכבו (ימוא רזעילא 'ר שובשב םשו) פ"יכב ''גה יפכ ההגה הזו
 המל 'וכו ןכלח רמא הירזע 'רו 'וכו תכה הרש םאו המתש ומכ ותתימת התיה הז לע םג 'ולכ דלוי חנש האמ
 תאזל ףא רמא הירזע 'ר םש רז ןונגסב ףסונו רפסה ףוגב לייכב ומכ ייר רמאמב 'יגה ת"יכו 'יסופרבו ,'וכו הרשש
 'וכו וחימיצ אל 114 רצ ליעל ומכ אוש םוקטב ריויהש ירנו ו"יכב היכו .הנקיזה 2  :נ"חעו יןכו ירחש ךרצנ אל
 'ר הניקז איח וז יא םש הדנ ישוריבו ;רפסה בתכב יטיש יניב ל"יכב המלשוה א מי א תלמו ,םש י"מב 'יעו
 הדוהי בו רמא התנקזל ךומס ימד יכיה םש הדנבו ,תדפקמ הניאו המא התוא ןירוקש לכ רמוא שיקל ןב ןועמש
 'רו אריז 'ר השוב הניאו אמא אמא הל ןירוקש לכ רמוא ןועמש 'רו איה הנקז חילע תורמוא היתורבחש לכ
 ייסופדבו ,םישח תרוסמב שייויעו 'וכו השוב הניאש לכ רמא דחו תדפקמ הניאש לכ רמא דח קחצי בר רב לאומש
 שקז יעו סונריפ (' אנונא 'יפ םשו ,אנונא 'ע ךורעב תיכו .ןדוי 'ר םשב הדוהי 'ר 4 :רמואה סש טמשנ תיכו
 שקבמ ינָא ספדנ ר"פד טוקליבו ,168 רצ עססינכיילגסגינעק רעלגעיצ ייע לשמח ןינעו ,15 רצ א"ח עגערטייב

 'יגכ היגהל ירנ וניאו ,ל"יכב ח*כ .רודק יחור ילמת אל 5 | :רופכל תועטב וסיפדה אי'רפפ ידו ויד טוקליבו ,'ופכ
 םימ ומכ (ירירק) רירק שרפמ י"כ ריב 'יפבו ,ליזרדב עיר ול ןיא הז ןוגגסו ,(ירירק) רירק יחור ילמת אל םירפסה
 ,'וכו שודגו אלמ כ"כ יחור ררקת אל חור תרוק ןושל רירק שרפל קחדנ כ"מבו ,(ה*כ הייכ ילשמ ייִעְו) .םירק
 בויא .יעו) יוכו םידק אלמת אל רמאמה הז י'פע בתכ בוט לכשבו ,לעמ תוקת רירק 'יפ 898 דצ דיח ל"תמעבו
 רב ידי לע שרופמו ירוס 'פב תחא םעפ אצמנש אניררקמ ןושלמ רודק שרפל שיש רעש ףעל ח"אר ירידיו ,('ב וש
 ענמת אל הנושארה חנונא .אתיימדק יוולח 6 : לעמ תחטבה רמולכ יהולמב אניעטמ אנלרשמ לולהב רבו ילע
 המאה ןב ןאכ יוכו ןנחוי 'ר רמאטב יתנייצש י"כו טוקליב ה"כו הרשיה 'יגה ןכ .'וכו המאה ןב ןכ 8 :ינממ
 תייהע ייישריפב ןכו 'וככ תה םא ה ןבמ רמל תרי בגה ןב ןאכ 'וכו כ"באר רמאמבו 'וכו הרי בג ה ןבמ דמל
 יתירב תאו ו"קו לאעטשי הז 'וכו ותוא יתכרב הנה יכ ביתכ המאה ןבמ הריבגח ןב ו"ק רמל ןאכמ אבא ר"א
 הָנוכנו ;קחודב םש שרפִמו י'ִכ ריִב ייפב םג ייגח תיכו ייסופרב תכפוהמה ייגכו ,כ"מב םג ייעו קחצי תא סיקא

 1) 4עעו0ע0,
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 התוא יתכרבו 'א הדוהי יר יוגו היתכרבו ןב ךל הנממ יתתנ םנו התוא יתכרבו (זמ ב
 הריזחחש רמלמ אלא ,בלחב הרשבתנ רככ יכו הימחנ יר היל רמא ,בלחב הכרבל היתכרבו ןב הל ןחיל
 ןווהי אלד םלועה תומוא לכ לע החארי ינא ןתונ הנינח ירב יסוי יר םשב והבא ירא ,התורענל היבקה
 : ןירמימ רקיע היבקה הל ףלגו הל היה אל ןירטימ רקיע שיקל שיר םשב ןדוי יר ,אתרקע הל ןיחווצ

 : הרוטק תא ריזחהו םהרכא שרד ןכימ הנינח ירב אמח 'ר רמא ויהי הנממ םימע יכלמו 8
 ,וינפ לע םהרבא לפנ םימעפ ינש יול יר םשב סחניפ 'ר] 'ונו וינפ לע םהרבא לפוו זי ג

 אב רכרמב ,ןלמו השמ אב םיוצמב ,םירצמב תחאו רבדמב תחא וינבמ הלימ הלטינ ןכ דגנכ
 : [ןלמו עשוהי

 : '3 ד" םועני 'יעו ,ז"פ וכ טכדע ,ג"ספ ןעקל 4 =: ('5 זיעק) כ"עפ יסככ 6סקיקפ ,גינפ ןעקל ,ני'פ יכ עוקלי 1
 :468 75 ליע5 ,סט עוקלי 6 :סע עוקלי 5

 'רוו הדוהי 'ר ,8 [הדוהי 'ר | | יִַפ יל .ל הג  :תכנואהד ןב . . םגו ['וגו -- םג* 1

 תכובל | 5 תתל 5 | כנו רימא :יתאחפד רמא [  תכנאד ₪ ("א אימחנ) הימחנ
 וגכ | %% אמחנ | כד ל .יתגפ [היל | ?אח בלחב ,[ןְִד בלהה תכובל ,יכנ!א|פ [בלחב
 | ל הריזחה [הריזחהש רמלמ** | ןְד הרבעתנ אל ןיידע אלהו ₪ :כנאחופ [בלחב | ן הרקבתנ | ן יל
 | ת ןווהיל ,א והי ,כ ןוהי | י ןינח | ית'א רב | י] היתורענ ימיל .תכאפְד התורענ ימיל ,ן היתרוענב 8
 | נ'*א התיקע | 1 ןירמאו . . ,י ןירוקו ,1 ןיחבצו . . : 5 ןיחוצו . . ,תכאָד | ןיחווצו הל ןינומ |[ןיחווצ 4

 | תאד הה ייעכגופ [היה | ייתא ןטטממ | לל ,ע רקע /גרש [יעתכאופד רקיע*
 | כנחו [יכלמו 5 |  נפ ןויטמ .ייתא'ד ןירטמ | ע ירקיע | ל תלגו ,'א בלגו [ירעתכנ'אופד ףלגו*
 יר* | יתכ'אד לופיו .גופ [לפיו 6 | תכגוד = תא .יא [הוטק | תל רב [כגוד 'רג* | יתאד יכלמ
 ('] ןדגנכו) ןכ דגנכו וינפ . . ינש ([ך רמא יול 'ר ,בכ יול 'ר . . סחניפ יר) יול 'ר םשב סחנפ 'ר [ןלמו --- פחניפ
 תשמ אב םיוצמב רבדמב (י דחאו) תחאו םירצמב (' דחא) תחא םימעפ ינש וינבמ הלימ (' הלטנ) הלטינ

 'טעפ יתש וינבט הלטינ ןכ דגנכו וינפ . . ינש יול . . סחמפ 'ר ,יכח] ןלמו . . רבדמב (כ ןלמו הלטנו) ןלמו
 ימעפ 'ב יטא יול 'ר ישב סחנפ 'ר ,; רבדמב ןלמו עשוהי אב 'רצמב ןלמו השמ אב רבדמב תחאו 'רצמב תחא
 לפנ םימעפ יתש , ף 'וכו םחרבא לפנ םימעפ ינש יא יול 'ר םשב סחנפ 'ר ,"ל 'לו כ ו וינפ לע םהרבא לפנ

 רשפא רלתש י'פעאש הנב תא קינהל הל היהיש .בלחב הכרבל 2 :ני"חב םג ייעו וכו הרש איה אהת וישכע
 סג 'ה 'יס גינפ ןמקל אתיא בלחב הכרבל 'יגהו ,ת"פיב 'יעו תודלוי ראשכ בלחל אלו הדילל קר סנה היהיש
 םיכלמ ינב קינהל .בלחב היתכרבו םש שרפמו ט"קלב ה''כו בלחב היתכרבו ןאכ 'יגה יב אייכו חייכבו , 'יפופדב
 י"שריפב ןכו  בלחב חיתכרבו רמאנ ךכל םקינהל הרשל ןהינב ואיכתו ןחישנ ירד וקמצו הזה סנב םינימאמ ויה אלש
 וזמר ריב םש םייפטו 'וכו פהילע ןיננרמ ויהש קחצי לש התשמ םויב ךכל הכרצנשכ םירש תקנחב חיתכרבו תי'הע
 יכו כ .ר'ב ייפב שרפמש וטכ ניר ירבדב קחודב שרפל שי שוריפה חז יפלו ,('ט ייס ג"נפ ןמקל עייעו) תצקמב
 וזו /  תרכעתנ אל ןיירע אלהו שרפל ףסונ ת"יכו 'יסופדבו ,הנב לע הלחת הרשבל ול היה בלחב הרשבתנ רבכ
 אביש בלחתט דיתעב רשבי אל תטלד ת"פיב השקה ןוכנלו ,'ח 'יס ג"גפ ןמקל 'יסופדב םג אתילו חרז הפסוה
 י"י) רמא הדוחי יר םש ג"נפב רדסנש ומכ יוכו דקפ יו 'פל נירו י"רד אתגולפח רקיע ילואו ,'וכו רובעה ירחא
 םש ןכ) רבכ יכו הימחנ 'ר ל"א בלחב הכרבל רבד רשאכ הרשל יי'י שעיו ןב הל ןתיו רטא רשאכ הרש תא רקפ
 םש שרפטו ,'וכו ןדוי יר 'וכו והבא 'ר התורענ יטיל ה"בקה הריזחהש ךמלמ אלא בלחב הרשבתנ (הנוכנה ייגה
 רבד רשאכ והמ אלא ךכב הל רבד ןכיהו רבד רשאכ תרמאש בלחב הרשבתנ רככ יכו הימחנ 'ר ל*א ר''ב 'יפב
 תתיה יתולב ירחא הרמאש תירבד ךותמ אלא רבד ןכיהו רבד רשאכ תתורענ ימיל ה"בקה הריזחהש דמלמ אלא
 רבד י'ימ אלפית ת"כקת הבישה ךכ לעו תתורענ ימיל הריזחהל ה"בקח דיתעש הרשבתנ ךכבש ללכמ הנדע יל
 'ו בלחב רבד ושאכ התרשל 'ה שעיו םינבב הרש תא רקפ רמוא הדוהי 'ר דקפ 'הו א"ד םש רייספבו ,כ'ע
 רמא .ינא ןתונ 8 :'וכו תתורענל תריזחתש רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו והמ ןבב הרש תא דקפ 'הו רמוא הימחנ
 אירש 'רנו ,הרקע הל ןירוק ויחי אלש (יוכו ןומגיק ח"דב 489 דצ ליעל י"מב ייעו) 'וכו התארי ינא ןתונ ה"כקה
 לייכב 'יגה םש ןטקלו ,כ"מעו םלועה תומוא לכ לע התארי אהתש 'וכו םיוגל התיהו היתכרבו שרוד ח'ביר םשב
 ו 186 רצ ןיצירעט עשידוטלת-שילביב םיירפ 'יעו (!י*לב םחר .ןירטימ רקיע 4  :נ"חעו 'וכו הל ןיחווצ ןווהי אלד כ"ג
 הל הליגו םש ןטקלו 'וכו הֶל תלגו לייכב שבתשנ ןאכו ,םש ןמקל ל"ייכב אתיאו ר קי ע תלמ ןאכ טמשנ ל"יכבו
 תרקע יכ 'וכו קחצי רתעיו יפל רדסנש שיקל ןב ןועמש 'ר םשב ןדוי 'ר רמאמב גיספ ןמקל ל"יכב םג ןוכנלו ,יוכו
 אל ןירטימ ירקיע רטט יעבו 'וכו ףלגו חל חיה אל ןירטימ רקיע 'ב ףלג 'ע ךורעב קתעוה ןכו ,'וכו הל ףל גו יוכו
 ןועמש ר"א השאל ול יהתו תור תא זעוב חקיו ז"פ תור שרדמב רמאמח דועו , ןירטימ ירקיע 'וכו ףלגו חל היה
 ףלגו ,ו"ט 'יס אציו ב*מ אמוחנת ע"יעו ןירטומ רקיע ה"בקה חל ףלגו חל חיה אל ןיוטומ רקיע שיקל ןב
 רייספבו ,178 רצ סיורק לצא ףעל ע*יעו נ'חעו י"למ ושרפל ךירצ ןיאו בלג םע ףדרנ אוהש ירנ קקח ותארוהש
 השעו ןיוטמ הל היה אלש רבד רשאכ חרשל 'ה שעיו םינבב הרש תא ךקפ 'הו רמוא שיקל ןב שיר אתיא םש
 ,הל ןיא דלו תיב וליפא דלו חל ןיא הרקע ירש יהתו רמאנש התיה תינוליא ונמא הרש םש חומביגו ןירטמ הל
 רמא הדוהי 'ר 'וכו ומא לע אטח אטח המו ('א גיכ) רוכז יפ אתקיספה רמאמב שררה םעט סחר ןירטימ תארוהו
 ב"יפ ריייספב 'יעו ו* מ חר תחשו 'וכו ופדר לע דחה דלת אלש הלש ןירטימ ךתח ומא יעממ אצוי אוהשכ םא
 / יתנייצש ייכבו ל"יכב ח"כ .םיטע יכלטו 5 :'ד 'יס םש אטוחנַתו 'ד "יפ אצת ביימ אמוחנתו ('ב ט"מ 'א ח*מ)
 תרוטק תא ריזחתו םחרבא שירד ןאכט שרפס יי'כ ריב 'יפכו , גרובצניג 'צוה ךיינתב 'יעו * כ ל מ בותכ ארקמבו
 ינממ ואצי םינב ראש לבא הנממ ואצי םימע יכלמ וליאש ללכמ ויהי הנמט רמאו הירובידב ינשדמ םהרכא רמאד
 יכלטו אלא ויהי הנממ בותכל ול חיה אל ןכ עמשמ וניא ויהי הנממש ןכ רמאת אל םאש הרוטק תא ריזחה ךכלו
 : איספ ןטקל 'יע רגח וז הרוטק שרדהו ,שיישר ייחב ע"יעו כ"ע אשררל הניט עמש ארק ךיראקדמו קותשילו םימע
 לע םהרכא לפנ 'מעפ 'ב 'מא יול 'ר 'שב סחנפ 'ר ףסונ םש ןוילגבו ,רמאמה לכ טמשנ ליייכב .'וכו סחניפ 'ר 6
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 171 ומ זו ומ חשרפ ךל ךל

 היבקה למנש רוי החרק ןב עשוהי יר רמא [המש הרש יכ ירש המש תא ארקת אל]
 תויתואה לכמ ןטק ינאש ליבשב םימלועה לכ ןובר וינפל רמא ,היבקה ינפל חרופו פט היה ירשמ
 ינא וישכע  ,תויתואה ףוסבו הכקנלש המשב התייה רכעשל ה"בקה ול רמא ,תקרצה םשמ ינתאצוה
 אנמ יר רמא , (זפ גי רבדמב) עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו תויתואה שארבו רכז םשב ךנתונ
 : םלועה יאב לכל הרש איה וישכע ,המעל ירש התיה רבעשל

 ספכ וטלכ 'פ סנכ סיכיטס ליט ,'3 "ק ע"פ סנכ סלקיו ,יג יכ כ"'פ ןיכדסנס 'טוכי ,סע ילטפ 'קלי ,סט סוקלי 1
 : 'ס גי םוככב ,5"פ םוככב ספפסופ 5 =: יפ 'יק ו'פ סבכ םועס ,ס"כ "יס סייפ סבכ לבדעב | ,ב"* "יס סלק סעוסנס ,(6/* 'ס)

 יר רמא םתרבאל ויצחו הרשל ויצח (כפ םינשל קלחנ) קלחג ₪ ,זְך [יושמ 2 | יתכנאחפד דיוי ויד דו 1
 היבקה לטנש (ןְד דוי) דיוי ([ך רזעלא בישר 'מא , 'מא יחוי ןב יעמש יר / 1ן יחוי ןב . . רמא) יאחוי ןב ןועמש

 . . דיי ייבשרא (1א הרשל ויצחו) םהרבאל היצחו ('א םהרבאל ויצח) הרשל היצח .יןכנ\8ך ירשמ (ך הרשמ)
 אפכ .יתגחפד היבקה לש (ןך אפכ)ואסכ ,ש [היבקה | י ביבס [ינפל | ?א חרפמ ,?א חרופ [חרופו סט | א ירשמ
 לע [ינאש ליבשב | יתכזהופ םלוע לש ונובו .א םלועח ןובר ,ןֶד םימלועה (ג ןוביר) ןובר | א לאה ,] דובכה
 / ₪ תויתואמ ,] תויתוא לכמ [תויתואה לכמ | יתכגפך הנטק .ן ןנטק :א [ןטק | (ילשמ) י] יתייהש ינפמ ,ן ינאש
 לש המשמ | | ינתאצוהו ינתלטנ ,] ינתאצוה ךכיפל 5 | א 'ל ,(סש) יִכו תויתוא לש ,יזְךְד תויתואבש
 ,ך תקרצה חרשמ ,(םש) י תקדצה התוא לש . . ,'א וז תקדצ לש . . ,ץֶד תאזה תקדצ לש . . ,יכנ?אופ הקרצ
 [חתייה* |[ (םש) ינ יל רבעשל | (םש) יג יל חייבקח | 'אפְד הל ,(םש)י היל , תנְו'ְד [ול | [ך הרש תקרצה ןמ
 /י1א תויתוא ףוסבו | א הכקנב ,י הבקנ םשב | יו ןותנ (י תייה) התייה ,(םש) ?יתנאפְד תייה כל התיה

 | 3 ןותנ היחת ושכע ,א ךנתא ('א התע) ושכנע | תוכנ1אופְד תויתוא לש ("א ףוסב ,1 ףוסבו) ןפוסבו
 לש (ן ןושארבו .ם ןושארו ,] שארבו) ןשארבו ,יא תויתוא שארבו | (סש) יתנאופְד לש ומשב ,י [םשב 4
 | ו ושכעו , ] וישכעו ] ך] המצעל | ך הרש [ינשל | תנ תייה 5 | באם אנומ ,י ינמ | תוכגופְך תויתוא

 | כאפ סלע | יפ יל איה
 םרבא תשא יושו הימפ שיר ליעל ושרד ןכו 'וכו הלעב תרטע ליחי תשא רמאנ הילעו הב ראפתת התאש ךתשא
 החיתפח ןז יתדרפהו ,'וכו םוקמ לכב הלעב לש חריבג הלעבד חתרמ ימא ןינברו ,'וכו אצמי ימ ליח תשא 'וכו
 ילב ונינפלש וז ומכ תועטוקמ תוחיתפ ואצמגו ,'וכו ירש המש תא ארקת אל שררל וררסנש הירחאלש םירמאמהמ
 טיייכ ריב ייפבו ,268 דצו 170 רצ 86 רצ 58 רצ ליעל ייעו הב שרורש השרפב ןושארה קוספ אוהש ןוכנה םויס
 םוקמח הקלח הרש לש (דיויה תואמש) דייוי התואמש 'וכו הב רטעתנ הלעב םש שרפמו םירמאמה וככרוה איכו

 רטעתנ םהרבאש אצטנ (םהרבאל הפסותינש) ףיסוהש תחאו הרשל תחא (ןיהיה ינש האשעו) א"יה יתש הב השעו |
 יתוריעה רבכו ,בינפ ןמקל יישריפמ הז שוריפ איכה כ"מבו) םולכ הל ףסותינ אל ונממש וב הרטעתנ אל איהו הנממ
 ןכו ,(ביינפ ןמקל י*מב עיייעו זימפ ףוס דע ג"טפ ףוסמ שוריפה לכ רסח ספדנה ר"ב 'יפבש 425 רצ ליעל י"מב
 םיתשל הקלחו ירשמ דיוי ה"כקח חקלש הלעב תרטע (םש הי'כ) ןחה תשא היל ךמסו בתכש בוט לכש לעב ןיבה
 ק"ביר רמא םירפסה בור 'יג יפכ ק'ביר רטאמל ונווכו ,הלעב םשל בריק תראשנה היצחו הרש םשל היצח ןחנו
 ירשמ ת"בקה לטנש ד'יוי י"בשר רמא םהרכאל ויצחו הרשל ויצח (םינשל קלחנ) קלחנ יושמ הי'בקה לטנש דיחי
 ייגתש ל'ג ןכא ,'וכו לטגש דוי דע 'וכו לטנש דוי ןמ חיייכו ל"יכב טמשנש תויה לכויו ,'וכו חרופו סט היה
 ןונגסב םש רייוב היכו 'וכו תרופו סט היה 'וכו לטנש דוי רמאמה לעב אוה ק"בירו הנוכנה 'יגה איה ונונפלש
 ינתרקע ע"שבר וינפל הרמא היבקח יגפל החטתשנו 'תלע הרש לש דיוי 'חר ק ןב עשו הי 'ר רמא תצק רחא
 ינירה וישכע לבא הבית לש תפוסב הבקנ לש המשב תייה רבעשל אצ היבקה הל רמא תקדצ התוא לש המשמ
 הנשמ רפס ןועמש .יר ינת םירמאמה ומדק םשו ,'ןכו השמ ארקיו ד"הה חבית לש השארב רכז לש ומשב ךנתונ
 יקיתייד לכש (ו"דו ר/פדב הייכ) רטסלפ ינאשעו המלש ינרקיע ע'שבר וינפל רמא ה"'בקה יגפל חטתשנו הלע הרות
 ,הרשל ויצחו פהרבאל ויצח םינשל וקלח חרש לש המשמ הי*בקה לטנש דיי רמא אח א 'ר םש ב אכרה 'ר 'וכו
 המשמ יגתרקע 'וכו רמאו ה"בקה ינפל חטתשנו הלע ירשבש דיי רמא הח רק ןב עשוהי 'ר םש רישהשבו
 תויתוא לש ןפוסב תייה הליחתמ ךל היבקה ול רמא חרש המש תארקו וניבא םהרבא הז קידצ תשא וז תקדצ לש
 םשו ,'וכ| השמ ארקיו ד"הח ימלועבש קידצב תויתוא לש ןושארבו רכז לש ומשב ךנתונ ינא וישכע הבקנ םשבו
 אתיא םש ןירדהנס 'שוריבו ,שייייעו 'וכו תטתשנו הלע הרות הנשמ רפס רפוא יאחוי ןב ןועמש 'ר רמאמה םדק
 ןתינ הרש ונימאמ ה"בקה לטנש ד"וי אח א 'ר םש ב אנוה 'ר "וכו הרות הנשמ רפס חלע יחוי ןב שייר ינח
 ינתרקע םימלועה ןובר רמאו ה"בקה ינפל חטתשנו דיוי הלע ''ע שו ה 'ר ינ ת םהרבא לע ויצחו הרש לע ויצח
 רכז םשב ךנתונ ינאש ךייח הבית ףוסבו הביקנ םשב ןותג תייה רבעשל אצ ה"כקה ול רמא תאזה תקדצה ןמ
 יגיל פ ירש אתיא 'וכו תויתואה ךייפצנמ םש חרק אמוחנתב ףסוגה רמאמבו , 'וכו השמ ארקיו ד"הה חבית שארבו
 רגת ארק הרשמ לטנש דיוי רמא דחו הרשל 'הו םהרבאל 'ה םינשל ד"ויה קלחנ רמא דח יארו מ א ירת הב
 תתיה ירש הרש וז, 'וכו תרטע ליח תשא םש ריימבב ןכו 'וכו השמ ארקיו ינש ד"וי ול ףיסוהו עשוהי אבש דע
 הבריבש ד"וי התלע העש התואב וניתובר ורמא םש ר"ומשבו ,'וכו קלחנ רטא דח יארומא ירח הב יגילפ המש
 רזח ןכיהו המש הרש יכ ירש המש תא ארקת אל ךתשא ירש 'גש הרותל רזחו הרותה ןמ תוא לטבש ןינמו יוכו
 םגש פ'עא םירפסה 'יג י'יפע ליייכב ןנינפלש 'יגח היגהלמ יתענמו ,815 רצ בייח ת"הגאב םג 'יעו 'וכו תשמ ארקיו
 יוכו אגמ ר"א םחרבאל ויצחו הרשל ויצח קלחנ ירש ןמ הייבקח לטנש דיוי החרק ןב עשוהי ר"א קתעוה ט"קלב
 : בישר 'צות הדגא שרדמב ע"יעו 'וכו השמ ארקיו ביתכד עשוהי םש שארב תויהל הכז ירשמ לטנש דיויו םש דועו
 רבעשל ט"קלבו 'וכו יאב לכל הרש איה וישכע ה מ ע ל הרש התיה רבעשל ו"דו ר*פךב םג ה"כו .המעל ירש 5
 הרש איה ירה וישכע המע לע הרש איה ירה תליחתב םש אתפסותבו , םלועה יאב לכל וישכע חטעל הרש התיה
 דועו 'וכו םלוע יאב לכ לע הרש התיה וישכע המע לע ירש איה הליחתב 'יגה םש נ"חבו 'וכו םלועה תומוא לע
 םש תוכרבבו ,(םש ל''צו) םלועה תומואה לכל הרש חתיה וישכע (התמואל ל"צו) הטואל ירש איה הליחתב 'יגה
 , ותוש עמשמ .דיחי ןושל ירש יישריפ םשו ולוכ םלועה לכל הרש תושענ ףוסבלו התמואל ירש תישענ הלחתב
 הָמצעל יוכו רבעשל אנליוו ידבו וכו הרש איה וישכע המצעל הרש התיה רבעשל ספדנ 'א אקארק 'ד שרדמבו



 ומ די זו זמ ומ השרפ ל ךל 10

 אלא ,הבקנ לרע שי יכו קחצי 'ר םשב היכרב 'ר קחצי 'ר םשב ייגח 'ר רכז לרעו (די גי
 | : ןתא םילהומ םשמ הכקנ םא רכז םא רכינש םוקממ

 איהש ינפמ לומי אל רמוא הדוי 'ר ,לומיל ךירצ ךושמה ינת ,ךושמה הז רפה יתירב תא
 םילהומו םירווח םינב םלוכלו הבזוכ ןב ימיב ויה הברה אלהו הדוהי 'ר ינפל ורמא ,השובכ הלרע

 : ךושמה הז רפה יתירכ תא םימעפ 'הו יד וליפא לומי לומה ריהה 5

 זמ השרפ

 (ד ביילשכ) הלעב תרטע ליח תשא יוגו ךתשא ירש םהרבא לא םיהלא רמאיו ומ ןו = א
 םוקמ לכב ,הלעבד התרמ 'מא ןינבו ,הלעבב הרטעתנ אל איהו הב רשעתנ הלעב אחא יר רמא
 : (בי אכ תישאיב) הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ אכה םרב רזונ שיאה

 ,סט 6ספסוס ,סט עוקלי 8 :% "ק | סיכפ סנכ סלקיו ,'6 ס"ק סנט ,סט 6ספפופ ,468 75 ליעל ,סט עוקלי 1
 : ניכפ ןטקל ,ז'עקספ 'כ ילטע 'קני ,ני'פ יכ עוקלי 6 || :'5 כ"'פ ופני ,סט םועכי 'טוכי ,סט סנט 'טוכי

 ,פנְו [קחצי -- היכוב 'ר | ת'אד ל :כנופ [קחצי 'ר פשב | כ יאגה :תגי'אפד יגה ,ן [ייגח 1

 וגז פא | יתכנופד רכינ אוחש .א [רכינש | ?א םוקמ ,י םוקמב 2 | תיאד 'ל ,ם קחצי . . היכרב 'רו
 י יגאופ [סשמ | א הבכנ אוה םא ,] איח . . םאו ,?א איה . .םא ,5 אוה הבקנ םא | א רכז אוה פא , )| אוה
 | א אינת | א ותלרועב ךשומה ,'אְופ ךשומה 8 | ותוא | ך ןילומ ,יפ ןילמ / )א ןילחומ | תףד יל ,כ סש
 ינפמ | תד לוטי .יכנאחופ [לוטי אל | ל 'א [רטוא** | הדוהי | תֶד ךירצ וגיא .יכגאזחופ [ךירצ | ן ךשומה
 [הברה** 4 | "ל הנכס ידיל אובי אלש , ף הנכס אוהש ינפמ ,] תשובכ . . אוהש ינפמ [השובכ --- איהש
 ,'א אנזוכ .חופ [הכזוכ | ח יל ,תררב [ןב | 1 ימס ,כ ימימ | ם ולמ ,י ךכ ויה :כ1'א היה [ויה | - המכ

 םינב םהלוכל , ןילוטו ןירזוח ןינב (!ך 'ילומו 'ירזוח 'ינב) ןוהלוכל [םילהומו -- םלוכל | תאְד אכיזוכ
 /ןף ןילומו ןירזח ןוחלכל .א ןילטו ןירזוח ('א ןהלכל) ןוהלכל .םפ ןילמו ןירזוחו םינב ןוחלוכל , םילוטו ןירזוחו
 היהש ,ן םילומו םירזוח ויה םלוכו ,1י ןילמו ןירזוחו םיאב םלכו ,ץְד םילוטו םירזוחו םילומינ םינב םלכ ורולוחו
 (ו עברא) העבוא ,ך 'ה 'ד אפ ['הו 'ד 5 | "ל םינב םלוכלו ויחו ולטו ורזחו , םילומנ םירזוחו םינב םהל
 המש תא ארקת אל ['וגו | ת'אד יל ,כגופ [םהרכא לא | יא י"י [םיהלא 6 || ן ךשומה | יתכנח| השמחו

 יר רמא* 7 | ₪ ₪ ביתכ אחא ר"א :תכנד ₪ 'תכ .יא] [תשא | .ג] חמש חרש יכ ירש . . אל ,' ירש <
 [ן ימא* | 5 ברו | 7 תרטעתנ [הרטעתנ** | ל רטעתמ [וטעתנ** | ִר יל [הלעב** | ל 5 [יתכניאוד אחא
 .:ל הלעובד [י'ךכפ הלעבר* | י'ךתְד אתומ .?רכנאופ [התומ | ל יל ,"ל יא :תֶד ירטא ,יכנ'א ןירמא
 | ופ לכ | א הלעב לש ,'ךְְֶד הלעבל ,ן הלעובל ,ן הלע ובר

 םשמ הבקנ םא רכז סא רכינ אוהש םוקממ אלא 'וכו שי ייכו קחצי יר םשב יגח רייא ייגה טייקלב .'וכו ייגח יר 1
 ןילומ סשמ הכקנ םא רכז םא רכינ אוהש םוקממ אלא 'וכו שי יכו ןדוי 'ר םשב יאגח 'ר לודגה שרדמבו ,יוכו
 יכו רכז לרעו אתפלח ןב יסוי 'ר םשב חל ונתו קחצי 'ר םשב היכרב ירו קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר םש ךייובו ,'וכו
 דצו 462 דצ ליעל י*מב 'יעו 'וכו ןילמ םשמ הבקנ םא אוח רכז םא ןיעדויו ותוא ןיאורש םוקממ אלא 'וכו שי
 סרוג א"יכ רי'ב 'יפבו ,ותלרע ךשומה .ךושמה הז 8 = : תונוש םימעפ ליעל ומכ ו ת א םילחומ בותכ ל"יכבו ,8
 ול ךשומ אוהש הז תירב רפמה 'ב זיט א"פ האפ 'שוריבו ,ג"חעו ותלרעב ךשומה טייכ ריב 'פבו ,ןכ שרפמ וא
 ךושמה םש אתפסוהבו ,ךושמה הז רפה יתירב תא 'וכו וליפא לומי לומח ריהח קיסמרכ .לומיל ךירצ | : הלרע
 סא לומל ךירצ יניא רמוא) לומי אל ךושמ רמוא הדוהי 'ר (לומל ךירצ צ"שמר 'צוה אתפסותב) לומיש ךירצ
 לומה 'נש ותמ אלו םינב םהל ויהו (אבזוכ) אביזוכ ןב ימיב ןלט הברה ול ורמא ןכוסמ אוהש ינפמ (ךישמה
 לומיש ךירצ ךושמ יביתימ םש תומביב ןכו ,ךושמה תא תוברל רפה יתירב תא רמואו םימעפ האמ וליפא לומי
 םינב ודילוהו אביזוכ ןב ימיב ולט הברה אלהו ול ורמא ול איה הנכ םש יג פ מ לומי אל רמוא הדוהי 'ר 'וכו
 יאה אמית יכו רמואו יאמ םש שרפמו ,ךושמה תא תוברל 'וכו רמואו םימעפ האמ וליפא לומי לומה ינש תונבו
 (י'א 'ט) םש תומביו תבש ישוריבו ;'וכו תוברל רפה יתירב תא שית הלימה תא םיבכעמה ןיציצ תוברל לומי לומה
 אביזוכ ןב ימיב ויה ןיכושמ הברה יסוי 'ר ול רמא הדוי 'ר ירבד הנכס ידי ל אוב ' אל ש לומי אל ךושמח
 רמוא חדוהי 'ר 'וכו ךירצ וניא ךושמה תייכו ייסופרב תשבושמ 'יגו ,תונבו םינב ודילוהו ויחו ולמ ןלוכו (אבזוכ)
 / הנכס יִריִל אובי אלש יטיש יניב הגוהו השובכ הלרע איהש ינפט .תוביתה וקחמנ ליייכבו ,כ"מב םג ייעו 'וכו לומי
 רי'ב 'יפב תשרופמ השוככ הלרע איהש ינפמ 'יגהו ,ימלשוריה ןושל י"פע ןכ חגוהש 'רגו ויחו ולמו ורזחו הגוה דועו
 הנכס איהש ינפט פייכב 'יגהו ,איה הלימ םוקמ לכמ הילע רועח ךשמש הנומטו השובכ איהש ייפעא 'ולכ י"כ
 ימיב ויה הברה השעמה ןינעבו ,נ"'חעו םילהומו םירזוח םינב םלוכלו ונינפלש 'יגח תצק השקו ,ילבבה 'יג טע תמכסמ
 :78 רצ 'ד ארודהמ די'ח םידוחיח תורוק ץערג ייע 'וכו הבזוכ ןב

 ליעל י"מב 'יעו  ז"מפ הגוהו ח"מפ ןמסנ היהש 'רנ גייכבו) חימפ כ"יכבו ,ה"מפ 'א אייכב .זמ השרפ
 רפסמב הנומו ךלוה ןכו הינפלש השרפמ ו"מפ רפסמה לפכוה ר"פדבו ,המוחס השרפ ןאכ ארקמבו ,(ו"מפ שיר
 ה ל ע ב יתחגה דועו ,יתנייצש םירפסח ראשב אתיאש ומכ יתפסוה ןכ .אתא 'ו רמא 7 | :ז'גפ דע תחא רסח
 'ר רמא לע ב תלועב איהו בינפ ןטקל ל*יכב ןכו וכו הלע בד התרמ 'וכו הרט עת אל 'וכ רטעתנ
 תלעב קתעוה ח*י רעש הדיקעבו ,'וכו הלעבד אתרמ ימא ןינבר הלעבב הרטעתנ אל איחו הב רטעתנ הלעב אחא
 ףתשא שרודו יוָכְו ארקת אל ירש ליליתש ָך ה ש א ירש אחא 'ר קיידמ ןאכו ,תרטעתמ הניא איהו הב רטעתמ
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 לע ללה תיבו ימש תיב וקלחנ אל רמוא רזעלא ןב ןועמש יר ינת ,לוחמ דלונש תא אינהל לומי
 רייגתנש רג לע וקלחנ המ לע ,השובכ הלרע איהש ינפמ] תירב םד ונממ ףיטהל ךירצש לוהמ רלונ
 ונב רזעלא יר  ,ךירצ וניא םירמוא ללה תיכו תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ םירמוא ימש תיבש לוהמ
 םד ונממ ףיטהל ךירצש הז לעו הז לע ללה תיבו ימש תיב וקלחנ אל רמוא רפקה רועלא ירלש 6

 ךירצ םירמוא ימש תיבש תבשב תויהל ולש ינימש לחו לוהמ רלונש לע וקלחנ המ לע  ,[תירב
 הכלה איעשוה יר םשב ןמחנ רב קחצי 'ר ,ךירצ וניא םירמוא ללה תיכו תירב םד ונממ ףיטהל
 : דימלתה ירבדכ

 ,+ דלונח ,ן [דלונ 2 | גן תיכדו | יתד יאמש | גו תיבד | כנא יל .ל יא (יתופד רמוא* | זדו דלונה [רלונש 1
 [יתופד השובכ -- איהש ינפמ* | תו?אָד ךירצ אוחש .יכ'אופ [ךירצש | ןפ לוהמ אוהשכ | תכגאפד רלונש

 -- רזעלא 'ר -- המ לע* | ל יל ,"ל השובכ הלרע איהש ,?א השובכ הלרעהש ינפמ , ] השובכ . . אוהש ינפמ
 (י לוחמ אוחשכ) לוחמ רייגתנש (כנפ ימ לע) רג לע (ם הייבו שי'ב וקלחנ) וקלחנ המ (יזרִנְד לעו) לע [תירב םד
 וניא / ןִד ךירצ אוהש) ךירצ () וא :וכופד 'מוא) םירמוא ('א ש"בד ,2ּכ ש"בש ,יתפְד יאמש תיבש) ימש תיבש

 ףיטהל ךירצ) ךירצ וניא (ג] 'וא .כפְד 'טוא) םירמוא (תכא היבו) ללה תיבו תירב םד ונממ ףיטהל (ן ךירצ
 רזעילא יר . . רזעלא 'ר יג רפקה רזעלא 'ר . . רזעילא 'ר) רפקח רזעלא יר לש ונב רזעלא 'ר (ן תירב םד ונממ
 תיב וקלחנ אל רמוא (1א רזעלא 'ר ,ןְך ילילגה . . רזעילא 'ר ,ְך ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעלא 'ר ,ף רפקה
 (תכ'א וקלחנ אל הי'בו שי'ב ,פְָד וקלחנ אל ללה תיבו יאמש תיב ,י ללח תיבו יאמש תיב . . אל) ללה תיבו ימש
 םד ונממ ףיטהל (תוגפְד ךירצ אוהש) ךירצש () הז לעו הז לע אל ,ךך הזו הז לע) הז לעו הז לע
 וניא 'מוא ה"בו תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ ימוא ש"בד לוהמ רג לע וקלחנ המ לעו :יתכנ'אופדך תירב
 . תכגפ דלונש ימ +י'א [דלונש | (*א יל ךירצ וגיא -- ע) יתופד לע .כנ'א [לע 5 | ל יל /?א ךירצ
 י'אפ תיב | !ך 'ח םוי , יד ינימש םי .תכג'או [ינימש | ך לחשכו ,כג!א לחש ,יתְו [לחו | ְך רלונש המ
 | ם תבשה תא וילע ןיללחמ [תירב --- ךירצ | ל 'א גו וא :ם1ך 'מוא ,תך ןירמוא [יִד םירמוא* | יפְד יאמש
 | 5 ןיללחמ ןיא ,ן תירב םד ונממ ףיטהל ךיוצ וניא | ל יא /נו] וא ,תןיְד ,מוא :פ ןירמוא [יִד םירמוא* 6
 | 'א היעשוא | כ ןמחנ 'ר

 הלימל 'וגו םימד ןתח הרמא זא השמ תשא הרופצב ביתכ המ יזפ ןב ןדוי 'ר רמא 'וכו רמא יול 'ר העירפו הלימ
 קחצי רב חבר רמא אתיא םש תומבי ילבבבו ,העירפל ןאכמו הלימל ןאכמ תולימ יתש תולומל אלא ןאכ ביתכ ןיא
 יוכו םירוצ תוברח ךל השע עשוהי לא 'ה רמא איהה תעב 'נש וניבא םחרבאל הלימ תעירפ הנחינ אל בר רמא
 :םש יימב 'יעו 467 רצ ליעל ןנחוי 'ר רמאדכ יוכו להומל ןכימ שרדהו .464 ליעל י"מב ייעו וכו העורפל 'וכו בוש
 ףיטהל ךירצש לוהמ אוחשכ דלונל ןכימ לומי לומה רמא בר םש תומביו תבש 'שוריב  .'וכו דלונש תא איבהל 1
 'וכו לומי אל ךושמה 'וכו יתוכה תא למ לארשי ינת 'וכו לומי אלש לרע לארשיל ןכימ לומי לומח תירב םד ונממ
 לוהט דלונהו ךשומהו תומבי 'שוריב) לוהמ אוהשכ רייגתנש רגו לוחמ דלונשו ךושמהו (ג"י 'יפב הטמל .יעו)
 תיב וקלחנ אל רזעלא ןב (שייר ינת) ןועמש 'ר רמא ינת תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ (רייגתנ אלש דע | למהו
 המ לע השובכ הלרע (איחש ינפמ) איהש תירב םד ונמט ףיטהל ךירצש לוהמ (דלונש) דלונה לע ללח תיבו יאמש
 (ןיא) וניא םירמוא ללח תיבו תירב םד וגממ ףיטהל ךירצש רמוא יאמש תיבש (לוחמ רייגתנש רג) רייגתנש לע וקלחנ
 םש תבש אתפסותבו ,רימלתה ירבדכ הכלה היעשוה 'ר םשב ןמחנ רב .קחצי 'ר תירב םד ונממ ףיפהל ץןורצ
 אל רזעלא ןב ןועמש 'ר רמא 'וכו וגמז רבעש קוניתו לוהמ רייגתנש רגו לוחמ דלונש ימ 'וכו לומיש ךירצ ךושמה
 לע וקלחנ תמ לע השובכ הלרע איהש ינפמ תירב םד ונממ ףיטחל ךירצש לוהמ דלונש ימ לע חי'בו ש*ב וקלחנ
 אחפונה 'יעו) ךירצ ןיא 'מוא ללה תיבו תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ 'מוא ש"בש לוהט אותשכ רייגתנש רג
 ותלרע תבשח תא החוד קפסה ןיאו תבשה תא החוד יאדוו ותלרע ותלרע םש ארפסבו ,(צ"שַמר 'צוה אתפסותב
 ותלרע 'וכו תבשח תא וילע החוד סוניגורדנא רמוא הדוהי 'ר תבשה תא החוד סוניגורדנא ןיאו 'וכו יאדוו ותלרע
 תיבו תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ םירמוא יאמש תיבש תבשח תא החוד לוהמ דלונש ןיאו תבשה תא חחוד יאדו
 ףיטחל ךורצ אוהש לוהמ דלונש לע ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ אל רזעלא ןב ןועמש 'ר רמא ךירצ וניא םירמוא ללה
 ףיטחל ךירצ םירמוא יאמש תיבש לוהמ רייגתנש רג לע וקלחנ חמ .לע השובכ הלרע איתש ינפמ תירב םד ונממ
 אלו יוכו קפס אלו תבשת תא החוד יאדו ותלרע ותלרע ןנבר ונת םש תבשב ןכו ,ךירצ וניא םירמוא ללה תיבו 'וכו
 ךירצ םירמוא שי'בש 'וכו לותמ אוהשכ דלונ אלו 'וכו יאדו ותלרע 'וכו סוגיגוררנא רטוא חדוהי 'ר 'וכו סוניגורדנא
 רג לע וקלחג המ לע 'וכ ךיוצש לוהמ אוהשכ רלונ לע ח*בו שיב וקלחנ אל רועלא ןב ןועמש ר"א וכו
 ,(יא 'ט םש תומבי ישורי 'יעו) תירב םד ונממ ףיטהל צ"א א"הבו 'וכו ףיטהל ךירצ םירמוא ש"בש לוהמ רייגתנש
 ךירצש לוחמ אוהשכ דלוג לע הי'בו שי'ב וקלחנ אל רמוא רפק ה רז עי לא ' ר .אינתד סש ילבבד איגוסב דועו
 ןיללחמ ןיא םירמוא ה*בו תכשה תא וילע ןיללחמ םירמוא ש"ב תבשה תא וילע ללחל וקלחנ המ לע 'וכו ףיטהל
 טמשנו רסחב ןאכ חקלנ ל"יכה) רפקה א"ר לש ונב א"ר רמאמב וניגפל אתיירבה וז רחא ןונגסבו ,תבשה תא וילע
 תלימ יכלה מ"גהב עייעו ,טוקליהו יתנויצש י"יכה י'פע יתהגהו 'וכו וקלחנ תמ לע דע 'וכו וקלחנ לע ןמ וב
 איר לש ונב א''רש חכומ 'רנ הז ןונגסמו ,(ילילגה יסוי 'ר לש ונב אייר שובישב אתיא רחואמה תי'יכבו 'יסופדבו ,א"פ
 ןיאו תבשה תא החוד יאדו ותלרע (םש תבשב אתיירבבו) ארפסב רמאד ק"תא ימייק וחייורתו א"בשרא יאק רפקה
 תופסותבו ש"ארבו וישרפמו ףייירב 'יעו ילבבד איגוסב תואסריגחו םישוריפה וברו ,'וכו םירמוא שי'בש 'וכו לוהמ דלונש
 ימלשוריבו ,רימלתח ירבדכ הכלה רפקה א'ר לש וגנב איר לע רמא איעשוה רי"שב ני'בירו ,'וכ| ללכמ ה"דב םש
 הפיבו ו"זרהמ 'יפב עיייעו חיל ייפ ב"ח לוכשאה רפסב 'יעו וכו רפקה א"ר לש ונב א"ר רמאמה רסח ונינפלש
 קוגית םיטכח ונש ךכ ותוא לומל רתומ אתיש המ לוחמ אוהשכ דלונש קונית הכלה םש ר"בדבו .םש תבשב םיניע
 : 'וכו לומי לומח 'נש הרותה ןמ דמל התא ןינמו םהרבא לש ותירב ינפמ תירב סד ונמט ףיטהל ךירצ לוהמ דלונש
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 ימג תלע ךינב םהיבאל הרמאו הכלה םמא השינרהש ןויכ ,הזל הז רבדה תא וליג ,יל אלו יחא ךליא תא
 המחלמל אציש העשב סחניפ 'ר רמא ,היבקה ול ערפ המ ,ולומיו רמא ,ולומיש אפורה רזגו םרשבב
 : וליצהו ךאלמ דריו ןוטסיפ העיס ול ושע

 לומי רמא ןנחוי 'ר יונלש ותחפש רבוע חקולה ינת יוגו לומי םימי תנמש ןבו (בי אי
 תבל וא ןבל לאומש רמאד המ ,ןכ לאומש ינתו יחל לומי רמא יסוי ירב אמח י'ר = ינתו הנומשל 5

 : םוקמ לכמ תבל םוקמ לכמ ןבל (ו בי ארקיו)

 למה ,לוהמ אהיש להומל ןכימ לומי למה ,ןיציצו הלימ העירפו הלימ לומי למה (גי בי

 : 'כ 6"ע סופני ,סע סנכ סיכנד ,סע פועני 'עכי ,סע סנט 'עוכי ,סט עוקל 7 :'3 '5 סילק סנט ,סט ץוקני 4
 : יב ד"לק סנט ,5/פ עיכזס סכפק ,(ו"טפ) ו"'עפ סנט 6ספקוס |: כ"טו 467 75 ליעל

 אל יל ,ן יליוא אלו ,ןֶד יל יא אלו [יל אלו | יתכנאוד ל .פ [יחא | תו ךל יוא :יחד ךל יא .כנאפ [ךליא 1
 םמא ,עאפ [סמא | א השיגרה | א יל ןויכ | ם יל א ךליא ינא ,י יל יא אל ינא לבא ,כ יליא אל אנא ,תֶד יוא
 .עכג'א [יטנ | עח התל | ו יל ךינב | תכוד ןהיבאל | ת ןמא . . ,ןְוְד ןמיא ןהב ,כ םמיא ןהב ,י םהב
 :יעלאחופ [ולומיו | יתכגאתופד הל -- .ע [רמא | ן ךינבלש ןושבב 2 | ₪ איטנ ,ן יטינ ,יתחד ימונ

 העיס ./יעכנ'אחופ [העיס | א השע 8 | א אצישכ [אציש העשב | א יל סחניפ 'ר רמא | תכ)אד ולומי
 /3] ךאלמה | ם ןוטסיפא ,?ך ןוטשפ ,!א ןוטשופ ,?א ןוטסופ ,יירעתכד ןוטספ :חְו [ןוטסיפ | 'א יל ,ירְד לש
 [ירתכאפד רמא* | ר ייכנ .ת פוג | א ןב [רנע | כ יל ,ך איגח .ירתגאופ [ינת + | 'אפ ךלמ
 | א אייח [אמח | ך ינאתו [ינתו" | תופְד תנומש | כ םימי תנמשל ,] הנמשל 5 | ל יל ,] 'א ,ן 'מוא
 /רתאופד הנומשל | ירך לומינ | רתאפד יל ,נ 'א .כן [רמא | ?א אפוד ןב ,'א אסוד רב ,] אסי 'רב
 (!ףכ ןאמ) ןמ ,ן לאומש רמד המ [לאומש --המ | פ יל .ל ןב [רתכנאוד ןכ* | כ םימי הנמשל ,1 הנמשל
 תבל וא . . ןבל ,יכגְ] [םוקמ --לכמ ןבל 6 | "ל = 'תכד [ןבל | אפ 'ל ,'א רמאד ,'ךכ) לאומש רמאד
 ןאכמ . . לומה [לוהמ -- למה | לוטה 7 | ןךד םוקמ לכמ ,ף םוקמ לכמ ןבל אפ םוקמ לכמ ('א תבלו)
 :] לומה | א יל ,ןךְו להומ . . לוהמל ןכימ לומה :יןכ5פְד לוהט . . להומל (ך ןכימ)

 ,םתיבאל .ול ערפ המ 2 | :'ה יא 'ע ליתמעב ייעו ימלשוריה ןונגסב ןכו ,ט"מ ד"פ תוידעו ז*מ גייפ תומביב
 יכ םעמשב וב ודגב ביידח ץרא ינרס יכ המחלמל אציש העשב םסוטיוז תֶא היכקה ליצה ד'פ םש ןופיסוי ירבדלו
 -אוהו וב םחלהל אבי םא ול ובדנתה בר ףסכו ברע ךלמ לא לעמבו ררמב הלחת ובתכו ויבורקו ויחא זבנומ ודהיתנ
 ליחב אביו תומיזמ שקביו םהילא הנענ רשא םיתרפה ךלמ לא ובתכ דועו תומה רמ ול רחבו סוטיוז ינפל ףגנ
 ויביוא ףכמ והליציו ורזעב היהיש 'ה לא ןנחתיו הצרא לפנתיו יכבו םוצ סוטיוז ארקיו .תמחלמ ותא ךורעל לודג
 וצרא לא בשיו ולובגב לודג ליח לפנ יכ רמאל םיתרפה ךלמ לא תרגא האב אוחה הלילבו ותלפת תא 'ה עמשיו
 תלמ שרפל השקו ,וליצהו ךאלמ דרי ןאכ ורמא הז ןיעכו ,'ה תעושתב טלמנ סוטיוזו והשעמל וצפח איצוח יתלב
 ינח 4 : םיביוא לש תעיס העיס 'יפו ,(1ןוטפיט ןמ ןוטסיפ שבתשנ ףעל ח"אר ידידי תעדלו .טספ 'ע ךורעב .יעו ןוטסיפ
 . לומינ הדיל האטט ומאש לכ יסא 'ר רמא 'ג םש תבשבו ,השק 'וכו רמא ןנחוי 'ר 'וכו תקולה ינת העצהה ןושל .'וכו
 ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו יוגו רכז הדליו עירזת יכ השא 'נש הנמשל לוטינ ןיא הדיל האמט ומא ןיאש לכו הנמשל
 ףסכ תנקמ שיו דחאל לומינש ףסכ תנקמ שי הנמשל לומינש תיב דילי שיו דחאל לומינש תיב רולי שי יאנתכ יוכו
 הדלוו תחפש הקל הנמשל לומינה ףסכ תנקמ ןתז התרלי כחאו תרבועמ החפש חקל דציכ וכו הנמשל לומינש
 אמח 'ר הנטשל לומינה תיב דילי והז הדליו ולצא תרבעתנו תחפש הקל 'וכו דחאל לומינש ףסכ תנקמ וז חמע
 וכו תגמשל לומינה תיב דילי והז הדלי כ"חאו תליכטה דחאל לומינש תיב דילי והז הליבטה כ"חאו הדלי רמוא
 תקלש ןוגכ הנמשל לומינ ףסכ תנקמ יוכו 'חל לומינ תיב רילי 'אל לומינ תיב ךילי הל תחכשמ אמח 'רל אמלשב
 יוכו ק'תל אלא הרבוע תזו תחפש הז תקלש ןוגכ רחאל לוטינ ףסכ תנקמ הרלי כ*חאו הליכטהו תרבועמ חחפש
 ןינקכ ואל תוריפ ןינק רימל אחינה הרבועל תחפש חקולב הימרי ר"א הל תחכשמ יכיה דחאל לומינ תיב דולי
 ימלשוריבו םש ארמגד איגוסה י"פע ונינפלש רמאמה בשייל תשקו ,םש תופסותו י"שרו סידב 'יעו 'וכו ימד ףוגה
 יר םיבכוכ רבוע לש ותחפש ר ב חקולה ינת שרפמו סרוג טי'קלבו ,ו"ןרהמ 'יפו תייפיב 'יעו הז רטמאמ אצטנ אל
 רמאד (המ) ןאמ שרפמ אייכו טיייכ רב 'יפבו ,החפש ןב 'יפא רכז לכ ביתכ אהד הנמשל לומיש רמא ןנחוי
 אמעט ,לאומש (קיפמ אק) קיפמ ארק יאהמ םוקמ לכמ ןבל תבל וא ןבְל אכתמ לאומשד אמעט רמולכ לאומש
 תיב רילי (ותחפש) החפש ןב וליפאש רמולכ תבל וא ןבל הרהט ימי (תאלמבו ביתכד) תאלטבו 'חל לומינ רטאד
 תגומשל לומינ) ללכ בותכהש הנומשל לומינש רכז עירזת יכ השאמ ןיד ול היהיש 'חל לומיג (היהי) היהיו אוח
 י"פעא ירכנ לש ותתפשמ הקלש רבועה (ותוא 'מולכ) ותוא וליפא רמולכ חלימל ומצע ןיד ותואב (וללכ כתכש
 (בותכה ןתואל ללכד) ןיבותכה ןתואל בותכה וללכד תיב דילימ ערג אלד הנומשל לומינ היהי היוג תבמ ןב אוהש
 םוקמ לכמ ןבל אצמנ לייכ ןוילגבו ,כ"ע תבל וא ןבל הרחט ימי תאלמבו (ביתכד) ביתכו הנומשל לומינש הלעמל
 ייפה םוקמ לכמ תבל דועו ,חנומשל יתיב דילי לומינש םשכ 'חל ותוא לומי יוגלש ותחפש רבוע אוח וליפא 'יפה
 קרו ,467 רצ ליעל ןכו ל מ ה םיטעפה 'גב ןאכ בותכ ל"יכב .לומי למה 7 :ותחפש וליפא חתדנכ םיעובש רמשל
 '! קוספל .בתכ בוט לכשבו ,ארקמב ונינפל אתיאש ומכ לומי ל מ ה ד"חה ל"יכב םג בותכ השרפה ףוסב הטמל
 /ןכ שורדל 'ו רסח למח הז םג לומי למה בתכ ןנינפלש קוספלו '\ רסח .למה 'וכו םכל לומה 'וכו יתירב תאז
 תרוסמה ןיאו לומי למה שררמה םש לע למה איסט לומי לומה בותכ ןשי תייס ןוקיתב קוספח הזל ריעה יש תחנמבו
 ,ןיציצו הלימ העירפו הלימ לומי למה ןושלה יובר ושרדו ,'וכו בר הדב 467 דצ ליעל יימבו שייייעו יוכו חיכומ
 ןודכ רע םיציצל תחאו הלימל תחא העירפל תחאו הלימל תחא תולימ ינשל ןכימ לומי לומה םש תבש ישוריבו
 ךולה תכררכ (התביר) הרבד הרותה ןה תולופכ תונושל רמא וד לאעמשי 'רכ ןח ןייוביר תונושל רמא וד הביקע 'רכ
 תעירפל תחאו הלימל תחא תולימ ינשל ןכימ תולומל םימד ןתח הרמא זא יזפ ןב ןדוי ר"א היל ןנמ 'וכו תכלה
 תולימ יתש אלא וב ארוק יהת לא םש רייבדבו ,םש תומבי 'שוריבו םש ע"קב 'יעו םיציצל תחאו הלימל תחא

 2) 0:הז6ע, 86ק6טנמ, 621.
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 ןכימ התא התאו רמא בר ןנחוי 'רו בר רמא אנה 'ר רמשת יתירב תא התאו (ט

 וניא לרע לארשי ינת ,לוהמ אהיש להומל ןכימ לומי למה רמא ןנחוי 'ר  ,להומ אהיש לוהמל
 :לרע יונ רמוחו לק להומ

 ינב סוטיומ זבנומב השעמו ,ףונב היולח איה ימונכ םכתלרע רשב תא םתלמנו (או
 וינפ הז ךפה םתלמנו הזה קוספל ועיגהש ןויכ ,תישארב רפסב ןירוקו ןיכשוי ויהש ךלמה ימלח
 ויה םימי רחאל ,ומצע למ הזו ומצע למ הז ךלה ,הכוב ליחתהו לתוכל וינפ הזו הכוב ליחתהו לתוכל
 היל רמא ,יחא ךליא וריבחל רחא רמא םתללמנו קוספל ועינהש ןויכו תישארב רפסב ןירוקו ןיבשוי

 יכ כדס סנכ סיכנד ,'ד 'ס ס'פ סופני 'טוכ' ,'5 יי קייפ סנט 'טוכי ,'5 3"מ סוסנע ,'ס זייכ ז"פ ,כ'פ יכ וקלי 1
 : סט טוקל 4  :(י5 "ק ץפ) 5

 יגחו [גי | תפד ןנחוי ירו אנוה 'ר , ן ןנחוי 'רו . . רמא אנוח 'ר ,] [ןנחוי 'רו---רמא אגוה 'ר | ראד רומשת 1

 | תכ'אחופד יל :ינ [התא | אפ רומשת . . תא ,?7 'משת יתירב תא =. [התאו | ד רמוא | יתד אנוה 'ר
 'תד . . 'רו :יגחופ [ןנחוי ר | יתכנאפְ לוהמ . . להומל ,ןְ] [להומ אהיש לוהמל 2 | יתכאפ ןאכמ
 ןכיט : 1 לוהמ אהיש ןכימ .יןך*א לוהמ . . ןאכמ [לוהמ ---ןכימ | לומה | % יל ,ןך 'מוא [רמא | %א איד
 /פ יטנ ,כג'א ימנכ 4 | כ אנת ,תיאד אינת / נ'אופ [ינת | פ יל ,ןחְו להוט אהיש לוהמל (ץ ןאכמ)
 | ם םכרשבב [ףוגב | ם איה היולת ,+ היולת איהש , היולת איה איה [תכנאחוְד היולת איה* | י הזה יטונכ
 ,כ סוטזיבו ,יתַפְד סופוזגו .'א סוטיזגו ,ן סופיוזגו | תן ךלמה ₪ .יכגאחופ [זגגומב | יאופ השעמ
 | *או ןירוק ,'א ןיווק ןינשוי 5 | יתיאוְד לש וינב .כנחפ [ינב | ח סוינוזיבו , ] סוטוויבו ,?א סוטיובו

 ליחתה 6 | םכתלרע רשב תא .., [םתלסנ | נא יל ,ית'אופ הז [הזה | ל עיגהש [ועיגהש** | 5 רפס
 | א הכנו ,כ הכובו ,ן הכוב היתו | ל יל [לתוכל* | תכגאחוד ךפה =. ;יפ [הזו | א חכבו ,] הכוב היהו ,כ הכובו
 .כנאחופ וטצע תא ('אָו לטו הז ךלהו ,ן*א לטו ךלה הזו) למ הז (5 ומצע למו) ומצע תא למו הז ךלה
 ןויכו | כרפפ 7 | א ןיווק ויה | ןך ולוטנו . . וכלה ,ך ולוטינו םהינש וכלה ,י ןמצע ולמו הזו תז וכלה
 | ך הזה . . .יכנ:אחופ הז (י קוספב) קוספל .ןך [קוספל | ?א ועיגהשכו .יתנד . - ןויכ .כזחופ [ועיגהש
 | ו ךל יוא :יירתחד ךל יא :ירכגא [ךליא | יפ 'ל .תכנחוְד םכתלרע רשב תא םתלמנו ,?א [סתלמנו
 י | א = יחא ךליא 'מא וריבחו [היל רמא

 : 759 דצ ג'ת א'תגאב םג 'יעו ('ב ב" כ"5 אתקיספב) תחא םעפ קו 'ונכ הדוה' רב ןיבא ארומאה
 בר רטא ונינפלש 'יגה יפלו ,חייכב םג אתיא 'וכו התאו רמא בר 'יגתו ,ג"יכו ו"יכב ה''כו | .ןנתוי ירו בר 1
 לטח היב ירק 'ולכ לומי למח רמא ןנחוי 'רו להומ אתיש לוהמל ןכיט לוהמ אוהש ךב אצויכ 'ולכ התא הת א ו
 ירו בו םשב אנוה 'ר שבתשנ כיייכבו ,בי'י 'יפ הטמל 'יעו לוהמ אתיש להומל ןכימ לומנ אהי לומי למה ץמקב
 יתירב תא התאו בר 'טא ןנחוי ר"א הבר אגח ר"א 'א א'יכבו ,לוחמ אהיש להומל ןאכמ התאו 'מא אנוה 'רו ןנחוי
 ןכימ בר רמא ןנתו' ר"א רומשת יתירב תא התאו 'וכו רמאיו שבתשנ ט"קלב םגו ,לוהמ אהיש להומל ןאכמ רומשת
 רמוא אישנח הרוהי 'ר אינתַד םש זיעבו .לוהמ וניאש ימל טרפ תירב ןב אוהש ימ םש שרפמו ,לוחמ אהיש להומל
 ורד הלוספ איתש םייוכעב הלימל ןינמ רמתיא 'וכו רומשת יתירב תא התאו ל"ת חלוספ איהש ם''וכעב הלימל ןיגמ
 ותייניב יאמ (א*פ יר טוקלי ייעו) לוטי לומח ןג חו * 'רו רומשת יתירב תא התאו רמא ב ר ד הימשמ אפפ רב
 אפפ רב ורד 'וכו ןינמ רמתיאד םש תוחנמבו .'וכו והולמ אלו הלימ תמחמ ו!חא ותמש לארשי והייניב אכיא 'וכו
 רומשת יתירב תא חתאו יישריפ םשו) לומי למה לומי לומח רמא ןנחוי 'ר 'וכו יתירב תא התאו רמא ברד חימשמ
 רוט א בר םש תבש 'שוריבו ,(םש זיע יישריפב ע"יעו לומי לטח היב ירק לומי לומה ורסומ ינא ךתומכ לומינל
 ר"א לרע יוג לי'צ ןיאו לומי אלש לרע לארשיל ןכימ לומי למה יוכו לוחמ אוהשכ דלונל ןכמ לומי לומה
 יול 'ר םש ר"בדב ןכו ,םש תומבי ישוריב םג יעו 'וכו ךב אצויכש לכ רמש ת יתיר ב תא התאו ביתכ יול
 ןיצירעט עשידומלת-שילביב סוירפ 'יעו (1הכט .ימונכ 4  :'וכו לוהמ היהיש ךירצ להומל ןאכמ לומי לומח רמא
 ןאכ קר אתיא םתלטנו תלמו| ,נ"חעו יטג התלע יד םנ 'ע ךורעב ןכו י מ ג תלע ל"יכב אתיא ךומסבו ,298 רצ
 שרפט ןכו ,םתלמ יטגו םתלמנו ושרדו (ז"ט '' םירבד) םכבבל תלרע תא םתלטו ומכ םתלמו ליליהו ,ארקמב
 ב"פ 'כ רפס תויגומדקב ךוראה רופיסב 'יע סוטיוזו זבגומב השעמה לעו ,אקפנ םתלמנומ 'וכו ימונכ י"כ ר"'ב "יפב
 408 רצ 'ה ארודהמ גיח םידוהיה תורוק ץערג ע"יעו (488 רצ אנליוו 'ר) בינפ םיניע רואמב םג קתעוהש דיפ דע
 7 רצ סש) ע"מ לעב ריעה רבכו ,119 דצ גיחה עטכישעג רעריש 66 דצ א'ח רעכיברהאי ללירב 786 דצו
 כה דחא םוקמ לא רופסה ינפוא ינשב יכ בתכו ונינפלש הדגאה ןיבו םש תוינומדקב רופסח ןיב םישרפה אצמנש
 בקעי רטד ןאטקעב סג הנמנ ןאכ ל'זח תדגאכ ןכא ,המית וב שי הז ןינעב ימ לת ןורכזש ריעה טרפבו , ךלוה
 (74 רצ םש ללירב .יעו) ורייגתנש םיכלמ חרשע ךותב .ךלמה זבנומ לצא ךלמה ימלת (18 רצ ילומרכ 'צוה) ב"פ
 ותשאו (844 רצ ליעל ייִעו) ביידח ךלמ ןושאוה זבנומ לש וינב (?סוטיוזו זבגומ ויה םש תוינומדקב רפוסמש יפכו
 ינליה ומא םע רכזוחש ךלמה זבנומ אוהו) לודגה ויחא זבנומ ךלמ וירחאו ויבא ירחא ךלמ סוטיוזו הכלמה ינליה
 יא א"! ב'בו 'ב ו"ט א'פ תאפ ישוריו ד"פ האפ אתפסות ו'מ ג'פ ריזנ ע"יעו ב"פ םש אתפסותבו י"מ ג*פ אמויב
 ירבדלו ,(יא זי": תדנ 'ב בל תוחנט ר*פ הליגמ אתפסות 'ב 'ב הכוסו 'ד א"נ א"פ הכוס 'שוריו א"פ הכוס אתפסות
 לע ןתבשכ ויבא תומ ירחא אלא ויבא ייחב ומצע תא סוטיוז למ אל 'ד 'יפ ב"פ םש תוינוטדקב םיימורל ןופיסוי
 םייקל ררועתה תידוחי תדל רבכ תטנ ובל רשא אוהו 'ה תוצמב הקבד השפנ ומא תא הארשכו ותוכלמ אסכ
 השמ תרות רפסב ארוק ואצמו רזעלא ומשו םיהלא תוצמב ררח ילילג רחא ידוהי וילא אב רשאכ חלימ תוצמ
 ארקיו ותוצ רשאכ תושעל רחא אל וירבד תא סוטיוז עמששכו ךתלרע תפרח אשת יתמ דע ול רמאו וינפב וחיכוהו

 לדג סוטיוז יכ םתוארב ודחיתנ ןיבורק רתיו זבנוטו ,ומאל רבדה תא הלג דימו ותלרע רשב תא למיו אפור ו
 םג תחא הביתב ךומסבו ןאכ ךליאו ,ךל יןא .ךליא 7 | :'א 'וס ד"פ םש תוינומדקב 'יעו ץראה לכב ומש
 םג וא תארוהב יאו ,ךל"יא זמ "9 םשו ,(גרובצניג 'צוה ךיינתב ייעו) וליאו 'י 'ד תלהקב ןכו ,יתנויצש י"כב

 ' עסָמ ל '106

 שו כ.
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 ךינכ ןילכקמ פא רמא ןרוי יר ,שמח רמא ןדיי 'ר יונו ךירחא ךערזלו ךל יתתנו (ח מ
 ץראל ךינב ןיסנכנ םא ,ןורטפ הולאל םהל הוה יניא ואל םאו ןווטפ הולאל םהל הווה ינא יתוהלא
 יתוהלא ןילבקמ ןה הלימה תא ןילבקמ םא ,יתוהלא ןילכקמ ןיא ואל םאו יתוהלא (םהילע) ןילבקמ
 ,ץראל ןיסנכנ ןיא ואל םאו ץראל וסנכי הלימה תא ךינב ןילכקמ םא ,יתוהלא ןילבקמ ןיא ואל םאו

 רמא רבד (ד ה עשוהי) עשוהי למ רשא רבדה הוו יתכ יסוי 'רב ןיכא יר םשב ובלח 'רו היכרב יר 5
 םהרבאל היכקה רמא ךכ ,םילרע ץראל ןיסנכניםתאש ןירובס םתא המו םהל רמא ,ןלמו עשוהי םהל
 :רמשת יתירב תא התאו תנמ לע יוגו ךירחא ךערזלו ךל יחהנו

 \ : וע יכ עטוסי 'ק5י 5 :'פ 'כ טוקני 1

 | יא 'ל ,זַד םיהלאל םהל יתייהו יוגו ךירוגמ . . תא .כ35פְד ךירוגמ ץרא תא [רגו | ל ךערזלו [ךערזלו** 1
 םרבאל . . 'מא ןדוי ר"א ,?א םהרבאל הבה 'מא ןדוי ר"א ,ן [רמא ןדוי 'ר | ?ך 'ג ,'ך*א שלש ,ן שמח וליא [שמח
 :/רתכד היהא : ₪ אוה .'אז הוה , ן?א] [הווה | ל תוהלא [יתוהלא** 2 | א ולנקי | יתכגפד יל ,א םרבא
 [םאו** | ך'א יל .תתד ןורטפלו ,זך ןורטפו ,י ןורטפל .5?אופ [ןורטפ | יִכְזַד םיהלאל | י ןוהל ,ן ןהל | ו יהא
 ,ן ןהל | 'א אהא ינא ,'י יוהא אל [ךפד היהא (פ יניא) אל .כג'או הווה (כ ינא ןיא) יניא ,ץֶד [הוה יניא | ל םא
 /חחד ןויטפו ,י ןורטפל .כנאופ [ןורטפ | 'א יל ,'י םיהלא ,כ הולא ,ל הלאל [תג"אחופד הולאל* | י ןוהל
 ךינב םיסנכנ , ךינב ץראל ןיסנכנ) ץראל ךינב ןיסנכנ םא [יתוהלא -- אל םאו -- ןיסנכנ םא | ][ך ןורטפלו
 ןילבקמ (א ןניא ,ןֶ סניא) ןיא ואל םאו יתוהלא (א ולבקי ,יִזַח ןילבקמ ןה) ןילבקמ (%א ץראל ןיסנכנ ,'א ץראב
 ,ןוד ןילכקמ (תת ןניא) סניא ואל םאו יתוהלא (]ך םילכקמ סה) ןילכקמ ןה ץראל . . ןיסנכנ סא ,ייכ ןָאְזְד יתוחלא
 " -- החלימה תא ןילבקמ םא 8 | ₪ 'ל ,ן ץראל ןיסנכנ ןיא ואל םאו ץראל ןיסנכנ ןה יתוהלא ךינב ןילכקמ םא
 זך יתוהלא םילבקמ םניא ואל םאו יתוהלא םילכקמ םה הלימה תא ךינב ןילבקמ םא [יתוחלא -- ואל םאו
 .(זך םימייקמ) ןימייקמ םא [ץראל -- ואל סאו -- הלימה תא ךינב ("ֶל ןימייקמ) ןילבקמ סא 4 | יתכנאופד יל

 סא :כנזחו ץראל ןיסנכנ (ן םתא ןיא ,] ןניא .ץֶד םניא) ןיא אל םאו ץראל ןיסנכנ (ןְְה םה) ןה חלימה תא ךינב
 ו א לארשי ץראל (*א ןיסנכנ ןניא) םיסנכנ סניא ואל םאו לארשי ץראל וסנכי (*א הלימה תא) חלימח ךינב וטייקי
 הלימה תא ןילבקמ םא ץראל ןיסנכנ ןיא ואל םאו . ץראל ןיסנכנ ןה יתוהלא ןילכקטו הליטה תא ךינב ןילבקמ םא
 ןיא ואל םאו ץראל ןיסנכנ ןה הלימה תא ךינב ןימייקמ םא ,ף יתוהלא ןילכקמ ןיא ואל םאו יתוהלא ןילבקמ
 ךינב ןילכקמ םאש ןורטפל יוחא אל ואל םאו ןורטפל הולאל םחל יוהא הלימה תא ךינב ןימייקמ םא ץראל ןוסנכנ
 ייסנכנ ןה הלימה תא ךינב ןימייקמ םא ,1' יתוהלא ןילבקמ ןיא ואל םאו יתוהלא ןילכקמ םה החלימה תא
 תבשה תא ךינב (ך לבקמ ,!ְד יילבקמ) םילכקמ םא ץראל ([ך ןיסנכנ) 'יסנכנ ןיא ואל םאו ץראל (]ך ןיסנכנ)
 | נ ובלה 5 | תד ןיסנכנ (תך ןיא) ןניא ואל םאו ץראל (][ך ןיסנכנ ןה ,!ך 'יסנכנ םה) םיסנכנ סה
 | 'א יל לא רבד המ [רבד | פ יל ,(סש) י יר רב ,[ך ריייב ['רב | 5 יל :תְד ןוכא 'ר ,(עשוהי) יכנו [ןיבא
 רמא ,1א עשוהי םהל 'מא [םהל רמא | א יל ןלמו 6 | 1א יל ,י ןוהל רמא ,ם ןהל 'א [עשוהי --- רמא
 ,8 ץראל םיליע | תא וסנכתש | א יא ,כ'א המייכו .ירתנופְך המ | כג'א יל ,זַך לארשיל רטא , 5 ..ןוהל
 - 0 | תכ ךירוגמ ץרא תא [יוגו 7 | תגד וניבא ₪ , יכ1אופ [םחרבאל | א הלימ אלב ('א לארשי ץראל) ץראל
 | א ןלמ רוטשת ,?א ןלמ דימ רומשת ,י ךירחא ךערזו התא . . ,(סש) יתכופְך רומשה

 כ 4 7

 יניב יתירב תא יתומיקהו םיבותכה שרדב (427 רצו 187 רצ ליעל י"'מב 'יעו) ןיטיש שמח רמא .שמח ומא 1
 םהל יתייהו 'וכו ךירוגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו ךירחא ךערזלו םיחלאל ךל תויהל יוכו ךערז ןיבו ךיניבו
 ןילבקמ םא םיהלאל םהל יתייהו 'וכו םיהלאל ךל תויהל 'וכו יתומיקהו תחא הטיש שרוד יירש עמשמו ,םיהלאל
 יתתנו תרחא הטישו ,יוכו ואל םאו (460 דצ ליעל 'יעו) םדעב ןיגמה ןורטפ הולאל םהל היחא ינא יתוחלא ךינב
 וכו ואל םאו יתוהלא םהילע ןילכקמ ץראל ךינב ןיסנכנ םא םיחלאל םהל יתייהו 'וכו ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל
 ייגה יפכ היגהל ונמסנ תויתואהש 'רנ ןיל ב קמ תלמ לע א תואו ןיסנכנ תלמ לע ב תוא ןמסנ לייכבו)
 ונינפלש תיעיברה הטישה םע תבכרומה הטישב פייכב ןכו וכו ץראל ןיסנכנ ןה יתוחלא ךינב ןילכקמ םא וייכבש
 יתייהו 'וכו יתירב תא יתומיקהו תרחא הטישו (כו ץראל ןיסנכנ ןה יתוהלא ןילכקמו הלימח תא ךינב ןילכקמ סא
 פי'יכב ןכו .חיייכב םג אתיא וז הטישו) יוכו ואל םאו יתוהלא ןילבקמ ןח הלימה תא ןילכקמ םא םיהלאל םהל
 ןילבקמ סאש 'וכו ןורטפל הולאל םהל יוהא הלימה תא ךינב ןימייקמ םא 'יגה רטאמה ףוסב 'קליבו ,רמאמה ףוסב
 ץרא תא ךל 'וכו יתתנו 'וכו יתירב תא יתומיקהו תרחא הטיש דועו ,('וכו ואל םאו יתוהלא ןילבקמ םה הלימח תא
 םא היגהל 'רגכ ןימ יי ק מ בותכ ל"יכ ןוילגבו) יוכו ואל םאו ץראל וסנכי חלימה תא ךינב ןילבקמ סא 'וכו ךירוגמ
 םוקמב לי'צ ילואו ,י"ר רמאמב אתיל תישימח הטישו ,(נ'חעו 'וכו גאל םאו ץראל וסנכי הלימה תא ךינב ןימייקמ
 יתוהלא ךינב ןילכקמ םא 'וכו ואל םאו יתוהלא םהילע ןילבקמ ץראל ךינב ןיסנכנ םא תוטיש יתש תינשה הטישה
 תא ךינב ןימייקמ םִא טוקליה 'יג י"פע ונינפלש תישילשה הטישה םוקמב לי'צ וא יוכו ואל םאו ץראל ןיסנכנ ןה
 ,'וכו ואל םאו יתוהלא ןילכקמ םה הלימה תא ךינב ןילכקמ םא  'וכו ואל םאו ןורטפלו הולאל םהל היהא הלימה
 רמא ןדוי 'ר רמאמה ליחתמ י'כ ריב 'יפו 'א אייכמ ץוח םירפסה לכבו ,ליייכב ונינפלש 'יגה םע תמכסמ ח*יכב ייגהו
 ןילבקמ ןח הלימה תא ןילכקמ םא הטישה אתיל ת"יכו כייכו גייכו יבו 'א אייכבו ויכו 'יסופדבו ,(שמח וליא) ש מ ח
 שרפמו ('ג) שלש רמא ייר אייכו טיייכ ריב ייפב 'יגה דועו ,ש ל ש 'מוא ןדוי יר 'יגה 'א א"יכב קרו ,'וכו יתוהלא
 ץראל ךינב (ןיסנכנ) וסנכנ סא 'וכו םיהלאל םהל היהא ינא יתוהלא ךינב ןילבקמ םא תוטישה םירבד תבחרהב םש
 'ג ולאל הפסותינ תיייכו 'יסופדבו ,ץראל ןיסנכנ ןה הליטח תא ךינב (ןילכקמ) ןימייקמ םא 'ןכו יתוהלא ןילבקמ ןה
 /טוקליו י"כ ראשו ל"יכב אתילו הרז הפסוה וזו ,'וכו ץראל ייסנכנ םה תבשה תא ךינב 'ילכקמ םא דוע תוטשה
 ןירובס םתא המו םהל רטא יוכו היכרב 'ר רמאמ ךמסנ יוכו ץראל וסנכי הלימח תא ךינב ןילבקמ םא הטישלו
 רכזוה ןכו ,רחא םוקמב הז ארומא רכזוה אל 'רנכ .יסו* 'רב ןיבא ר"שב 5 = :'וכו םילרע ץראל ןיסנכג םתאש



 159 ה זי ומ חשרפ ךל ךל

 ח אווקש ימ לכ רמא אופק רכ םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו ה
 םובא ךמש תא דוע ארקי אלו ,השעת אלו השעב יול 'ר רמא ,השעב רבוע םרבא םהרכאל
 תרחב ושא םרבא והוארק הלודגה תסנכ ישנא ירהו ,השעב םהרבא ךמש היהו ,השעת אלב
 רבוע ירש הרשל ארוקה התווכד ,וכ תרחב םרכא אוהש דעש איה הינש ,(ז ט הימחנ) םרבאב
 םש רקעיש אל ינת ,השעב רבוע  בקעי לארשיל ארוקה התווכד ,הילע הוטצנש אוה אלא ,השעב
 םא יכ אלא ךמש כקעי םוקמ לכמ אחא 'ר םשב אדיבז 'ר ,לפט בקעיו רקיע לארשי אלא בקעי
 :הליפט לארשיו רקיע בקעי = הל תישאוב) ךמש היהי לארשי

 שו

 סט יננלטוכי ,ז"טפ 53 ספליכמ ,סט 6פפקוס ,6''פ 'כ עוקלי 5 :'5 גי" סוכככ ,'ד 'ג 6"פ םוככנ 'טוכי ,ס"עפ ןעקכ 1
 : '3 ב"* .וככב ,('6 יד)

 ךמש היהו ינש השעב :נופ [השעב | תכגופד ארוק אוהש ,א [ארוקש | כאול יל [תגפ תא* 1
 םרכא ךמש--אלו* | כ השעו ואלב | תכפְד רמא יול 'ר ,גאו [יול י'ר רמא 2 | ךאְד השעת אלב , םחרבא
 ,2 םרבא ךמש רוע ארקי אלו ינש ,ן השעת אלב ארקי אלו ינש ,'ל השעת אלב ךמש . . אלו [ָנֶד השעת אלב
 אלו השעת אלב ,₪ םוכא ךמש תא דוע ארקי אלו השעת אלב א השעת אלב רבוע םרבא ךמש רוע . . אלו
 ךמש היהו השעב ,!א השע . . היהו [השעב -- היהו 8 | ןך השעב םרבא ךמש היהו /?א דוע ךמש ארקי

 י 8 [ושא | תכגופד ותוא ואוק :א [והוארק | כ יל ,ןך השעת אלב םרבא ךמש דוע ארקי אלו ,"אָפ םהרבא

 תמשו םידשכ רואמ ותאצוהנ ₪ / כא] [םרבאב | ךנ?אְד -, םיהלאה . . התא ינש ,כ] - םיהלאה י"י אוה התא
 דע | כ'אפ אוה | ם חנש ,ןְד הינש אמלד ,1ךכנ'או היינש ,?ך*א [הינש 4 | ךַגְד םהרבא ומש ( התמשו)

 | ('אָו יל הילע -- התווכד) [ך היתוכד ,₪ התוכדו ,נ?א התוכד | 2 ותוא וב | תרחב | אָפ אוהש

 יכ ירש תמש תא ארקת אל ךתשא ירש םהרבא לא י'י רמאיו 'אנש ארוק וניא ,ןך הילע 'מאנש | ד יל אוהל 5
 | בל ל [יתכנאפדיל ינת* | א היתווכדו ,ן] היתוכד ,[ התוכדו ,3%א התוכד | ?א המש הרש
 - ייכגאופ [כקעי םש | "אפ רקעש ,אול רקיעש ,ְך בקעיש ,!ך יוקעיש ,ןך רקעייש [יכניל רקעיש*

 י/ תפד ארגז | תכ ול הליפט ,יאפ הלפט , ןןִך הליפט | ךטש היהי לארשי םא יכ - [אלא 6 | ןְד ומוקממ
 -- אלא | ו ומש כקעי ,ם ךמש היהי כקעי .ת'אְד בקעי ךמש /גופ [ךטש בקעי | יכנא הירכז ,ן תידבז

 ייתג וילע ףיסומ :ןְד וילע ףפומ ,כ [הליפט 7 | ןךְד לאושי םא יכ "א ךמש . . יכ ,י5נופ [ךמש
 | א וילע ףיסומ הלפט ,פ ול ףיסומ

 בי"א יכ רמאנש הרותה ןמ ןוקירטונ ןושלל ןינמ ארמיז ןב יפוי 'ר םושמ ןנתוי ר"א אתיא םש תבשבו ,תיהע
 קיתו תוטואל ךיתתנ ךלמ תומואב ךיתתג ביבח (ןומה) .תוטואב ךיתתנ רוחב תומואל ךיתתנ בא ךיתתנ םיוג ן"ומה
 ןומח לש א*התו ,תובית ישאר ןוקירטונ ןושל תארוה םשו ,סיידב 'יעו 'וכו תומואל ךיתתנ ןמאג תומואב ךיתתג
 ישוריב ה''כו תגוכנה ייגה ןכ .השעב רבוע 2 :978 רצו 109 רצ ליעל י'ימב 'יעו ת"יחו א'ה תרומתב ביבח שרדנ
 יול יר תשעב רבוע םרבא םתרבאל ארוקה רטא אופק רב םש ימלשוריה ןושלו ,'יסופדב םג ח''עפ ןמקלו תוכרב
 ןוביתה השעב ירה םהרבא ךמש היהו השעת אלב ירה םהרבא ךמש תא דוע ארקי אלו השעת אלו השעב רמא
 אוח השעב 'וכו הרשל ארוקה תתווכדו וב תרחב םרבא אוחש דעש איה איינש 'וכו ותוא וארק הלודגה תסנכ ישנא ירה
 ומש הנתשנ המלו ונממ רקענ אל ןושארה ול ףסותינ יניש השעב רבוע בקעי לארשיל ארוקה התוכדו הילע הוטצנ
 םהרבא ךמש היהו 'נש השעב רבוע יוכו ארוקה לכ ארפק רב ינת ונינפל 'י'גה םש תוכרב ילבבבו ,'וכו םהרבא לש
 אשרוק םתה ימנ יכה ירש הרשל ארוקה התעמ אלא םרבא ךמש דוע ארקי אלו ינש ואלב רבוע רמוא רזעילא 'ר
 ארק תירדהא רדהד םתה ינאש ימג יכה בקעי בקעיל ארוקה התעמ אלא 'וכו ךתשא ירש םהרבאל רמא אוה ךירב
 תיחבשל רדפמ אקד אוה איבנ םתה ל"א םרבאב תרחב רשא םיחלאה אוה התא 'וכו ןיבא רב ףסוי 'ר בותמ יוכו
 אלו 'נש ו א ל ב רבוע 'וכו ארפק רב ש ר ד תוכרב ילבבט קתעוה לודגח שרדמבו ,ארקיעמ תוהד יאמ אנמחרד
 היינש הינש ןכו .איה הינש 4 :םידב 'יעו 'וכו םהרבא ךמש היהו ינש ה ש ע ב רבוע רמוא רועילא 'ר וכו ארקי
 ייגה חיעפ ןמקל םג ל"יכבו ,ילבבה ןונגסב ינאש ומכ אוהו איינש םש ימלשוריבו ,י'כ ר"'ב 'יפבו יתנויצש י"כב
 /'וכו םרבא אותש דעש רמואו רפסמ אות רופיס חיעפ ןמקלו תינש אמלד ןאכ 'יגה 'יסופדבו ,נ"חב שייייעו הינש
 םיסופרח ייגב אמלד 'יפש עמשמ הרואכלו ,סהרבא ומש תארקו ומש םרבא היה רמולכ אוה רופיס ןאכ ט"קלבו
 קר ייכב האצמנ םגו ייסופדה 'יגב וז הרז הלמ הטמשנ ריבב תומוקמה לכב ןכא וכו אבא 'ר  אמלד ליעל ומכ
 רי'ב 'יפב שרפמ ןכו ןינעה יפל איה הינש שוריפ אוהש 'רו אוה רופיס 'יגהו ,םירמאמה עצמאב אלו םירופיסה ינפל
 ייפב רז שוריפו ,'וכו םרבא אוהש דעש ךלוהו רפסמ ארקמה אישק אל אה רמולכ איה (אינש) היינש חי'עפ ןמקל יייכ
 ינת 5 : ךומסב ןכו הימתב .'וכו חתווכד : ךינבל סתננשו ומכ היינש אוה אמלעב םירבד רופיס (הינש) היינש ןאכ י"כ
 תהיד וירב תובותכ תוהגהה יתשו ר ק ע יש הגוהו ר קי ע ש בותכ היה םשו ,ןוילגב ' ג ת םלשוה לייכב .רקעיש אל
 םהמ םירצמ תאיצי רקעיתש אל ול ורמא םש אתפסותבו ,'וכו רקעיש אל ינת חייעפ ןטקל ל"יכב ןכו ,רפסה בתכב ירנכ
 לארשי לע ףיסומ בקעי אלא ונמיה בקעי םש רקעיש אל ךמש היהי לארשי םא יכ בוקעי דוע ךמש ארקי אל וב אצויכ יוכו
 םרבא ךמש תא דוע ארקי אל וב אצויכ 'וכו איה ירה הליחתב 'וכו ךתשא הרש וב אצויכ 'וכו לפט קעיו רקיע לארשי
 בקעי סש רקעיש אל ורטא 'וכו בקעי דוע ךמש ארקי אל 'וא אוה ןכו 'וכו ול ורמא םש ימלשוריבו ,'וכו ירה הליחתב 'וכו
 אוה ןכו לפט כקעיו רקיע לארשי לארשי לע ףסומ בקעי אלא (ו מו קמ מ םש רקעיש אל אצנגמ 'ד תוכרב ישוריבו)
 אלא ומוקממ בקעי רקעיש אל יוכו .בקעי דוע ךמש ארקי אל יוכו וב אצויכ םש תוכרבבו ,'וכו ורכזת לא רמוא
 ןושארה םש רכע םרבא ךמש דוע ארקי אלו שרד וכ אצויכ םש אתליכמבו ,ג"חעו יוכו ול לפט בקעיו רקיע לארשי
 בקעי דוע ךמש ארקי אל שרד וב אצויכ ינשה םייקתנ ןושארח םש רבע ךתשא ירש שרד וב אצויכ ינשה םייקתנו
 : נ"תעו הירכז 'ר 'יפופדבו לייכב 'יגה חיעפ ןמקל .אדיבז 'ר 6 | :'וכו ול ףסותנ  ינשה םייקתנ ןושארה  'וגו

 0 861768611% אלל.



 דנו ומ השרפ ךל ךל 4

 אב .רברמכ ,ןלמו השמ אב םירצמב ,םירצמב תתאו רבדמב תחא וינכמ הלימ .הלטינ .ןכ רגנכ
 " :ןלמו עשוהי

 לאומש ירו אנהכ רב אבא ירו היכרב 'רו אכא יר אמלד יִוגְו ךתא יתירב הנה ינא (ד
 :שאר רסח הוהד םה כאל תייהו אכה ןמ ,הרותה ןמ ןוקירטונ ןינמ ןישקמ ןיכתי וה ימא רב

 יס ייכ סופט 6עוסכס ,ג"י "כ ךסלעקנ 'ז "ק םועט "9 סעוסנפ ,'ס "פ ךסלעסכ יכפס ,489 75 ליעל 'יעו 1
 סנכ . סיכיטס יט ,כיי ייק ו"עפ 'ג "יפ 6'יפ 'ו ייפ ג'פ סנכ לנדפב ,'ס ייפ ץ"יפ 'ס 'יפ ל"פ סנכ םועט ,'ס ייק ךסלעסב
 / י5 סדמ םודמ ב/'כד ספייכב 4 = : דייכצו גיכפ סנכ ופילפ כדפ ,עייכפ ס/יכרפ = ('ז 'ב) ופעמ סנס יפו (3** 'ל) ךלעסט דע .'פ
 : 2 :'פ ס"ק סבט ,'ס גי" םוככנ ,5'פ םוככב 6פפקוס

 (י?ף ינש) יתש ₪ .!רכנאחופ [(כ וינבל) וינגמ | ךח הלימה | בחו ןדגנכו ,ףד ןדגנכ ,ירנאםפ [ןכ דגנכ 1

 | ילרתכאהד"ל סירצטג ,'רגופ [רגדמב | *א רח ,יִרְד רחא .יך יא .תכגחופ [החא | י?רךתְד םימעפ
 | ילרתכאחדיל רבדמב ;!רגופ [םיוצטב | א דחו .יִִָך רחאו ,'ד 'או ,תכגחופ [תחאו

 [רבדמג | ְך ןלמו עשוהי אב ,כ החלטנו השמ אב ,א השמ ןלמ | פל יל ,ך רגדמב [יתכגאחוְ םי רצמב*
 ,רנ המלד :ופ אטליד [אמלד 8 | ך ןלמו השמ אב ,2 הלטנו עשוהי אב ,א עשוהי ןלמ | "ך םירצמב
 רב .לאומש יכר ימא | תדד ל  :כנַאוָפ [אנהכ רב אבא ירו | או היכרב 'ר | א יל אבא 'ר | תאהד יל

 ,2 ןוקיירטוג | תפד ןישקטו .כג ןיישקמ או [ןישקמ | א יל ןיבתי | א ןייוח-.גד ןווח .תכפ [ווח 4 | ן ימא
 [כב סה באל* | ןל התיחו [כנאחפד תייחי* | כ יל ,תָד יאנש ,ראפ אכהמ ,גח] |אכה ןמ | ח ןוקירטונל
 | ₪ םתבאל . . ןומה כאל ,ןיך סה כאל םיוג ןומה באל ,'אָזְז פח (?א כא) כאל ןומה באל ,ל סחיבאל

 | 5 'י .ת'א שייר ,ג"אְד שיר ,ן [שאו | תוד ריפה .כנאפי [רסח | נאפ אוחד

 ?יוכו ןונכמ תלימה הלטנ ךכ דגנכ קתושו ותרכ לעב הדומש םדאכ- וינפ לע םהרכא לופיו דימ (רומשת יתירב
 - 489 רצ ליעל ייעו ('ה 'ה עשותי) ולמ אל םירצממ סתאצב ךרדב רבדמב םידוליה םעה לכו ביתכדכ .רבדמב תחא 1
 םיאצויה סעה לכ ויה םילומ יכ יוכו ז'יע ודבע אל םיולו ז"ע ודבע לארשי םש  ירפסב ושררש ןמכ םירצמב תחאו
 תעשבש סש ךתלעהב .ב'מ אמוחנתבו ,ורוצני ךתירבו ינש יול .לש וטבש .היה ימו- םילומ ויה אל לארשי (סש םש)
 םיקירצ ויה םלוכ יול לש וטבש לכא 'וכו ז"ע ידבוע םלוכ ויהְו הלימה תאו הרותה תא וסאמ םירצמב לארשי ווהש
 ריימבבו םש ךתלעתב אמותנתב ייעו 'וכו הלימה וז ורוצני ךתירבו הרותה וז ךתרמא ורמש יכ 'נש הרותה תא םישוע ויחו
 העשבש וכרי לע וברח שיא המחלמ ידמולמ ברח יזוחא םלוכ אתיא 'וכו ותטמ הנה 'פ ר"שהשבו ,ו"טפו ג'פ
 תתג רחאו רחא לכ רימ יב לכאי אל לרע לכ (ו"דו ריפדב הייכ) סומוטניפ  ה"בקה ילא רמא ךכ השמ םהל רמאש
 שיו תקשמ עשוהיו ערופ ןרהאו להוט היה השמ רמא היכרב 'ר ןלמ ימ ומצע למו וכרי לע וברח  (ןתנ ליצו)
 תוברח ךל השע עשוהי לא 'ה רמא איהה תעב דיתה הקשמ היה השמו ערופ ןרחאו להומ היה עשוהי םירמוא
 ותואכו ,'וכו ךלמתש רע יפב שייייעו 'וכו תנושארב ןלמש ןאכמ תינש המלו תינש לארשי ינב תא לומ בושו םירוצ
 רייומשבו :,'וכו ערופ ןרהאו להומ השמ יאחוי ןב ןועמש 'ר םשב הל ינת היכרב יר 'יגה א'יפ ריטבב רמאמה
 : ליל רהזה -השמל הייבקח רמא םירצמט לארשי ואציש ןויכ אתפלח ןב ןועמש ר"א חספה תקח תאז טייפ
 לכ ולטו- תלק העשל לארשי ל: ודמע חספב לוכאל םילרעל לספש לארשי וארש ןויכ 'וכו רכנ ןב לכ חספה תוצמ
 םכושבב םהיבא לש ומתוח ןיא םא םהל רמא 'וכו ךלמל לשמ לארשי ינב ושעיו וכליו 'נש 'וכו םהינבו םהידבע
 הבז -/ יתירב .יתרוכ יריסח יל ופסא רמאנ םהילע הלק תעשל ולומנ םירצמב .דלונה לכ רימ ןנממ ומעטת אל
 וכ תמל 'וכו יול לש וטבשמ ץוח םירצמב הלימה ולטב םלכ אלא םירצמב לומל לארשי ושקב אל ורמא וניתוברו
 תשמל ארק היכקה השע המ תוכז םהל היה אלו ןלאגל שקבמ הי'בקה היחו םירצמב ורוצני ךתירבו ךתרמא ורמש
 הברהו  תינש לארשי ינב תא לומ בושו ינש סתוא למש עשוהי היה םש םירמוא שיו םתוא לוהמו ךל ול רמאו
 עבראל היכקה רזג  הספת תא השמ השעש ןויכו חספה ושעיש היבקה רמא לומל םהילע םילבקמ ויה אל ןחמ
 תפפת םד ברעתנו ולמו ןמצע ונתנ רימ יןכו ןילכוא םתא ןיא ןילומינ םתא ןיא םא ח''בקה רמוא היח יוכו םלועח תוחור
 אטוחנתבו .םילמ אלו םירילומ ויהש ודלי םירז םינב יכ ודגב 'הב יז ייפ תומש ב"מ אמוחנתבו  'וכו הלימ םדב
 ריומשב ייעו  יוכו םירצמב היהנ ורמא הלימ תירב ורפה ףסוי תמשכ ךדמלל ןילמ אלו ןידילומ ויהש 'ה 'יס תומש
 'תערפ רטעש דע : םלוע קוחל םוליחנתו סהינבל ולמו ןילומינ ויה כקעי ינבש דמל התא ןאכמ םש א*רדפבו ,א'פ
 יכ ינש ןטק דע לודגמ םלכ ולומנ םירצממ לארשי ואציש םויבו הלימ תירב םהמ ענמו תושק תוריזג סחילע רזגו
 רמוא לאעמשי יר  ךרדב סתוא ולמ אל יכ ינש לארשי ינב ולמ אל ךררה יונעמו יוכו םיאצויה םעה לכ ויה םילמ
 היח אלש אלא ויה ןילומינ םולשו פח אלא  הרותה תא םהל ןתנו יניס רה לע הייבקח לש ולוק ועמש םילרע יכו
 תתא יא עשוהיל היבקח רמא לארשי ץראל לארשי ואבשכו למ אל ולאכ הלימח תא ערפ אלו למש ימ לכו העירפ ןהל
 ,יב א"ע תומבי ייעו יוכו תינש לארשי ינב תא לומ ינש הינש םעפ םתוא לומו רוזה ןנקתכ ןילוטנ לארשי ןיאש עדוי
 תולימג ושעיש תירב ותרכ תחא חרוגא םלוכ ויהש ובשיו וצבקתנ יוכו יניס רה לע וניתובא ודרמעשכ ג''כפ ר"'אסבו
 םימשבש וניבא תא לאישי ודכע רצ הזיאכ "וכו בקעיו קחצי  םהרבא - תירב  םכבלב ורמשיו הז סע * הז םידפח
 /'ח"פ שיר אב אתליכמו רייכפ שירו גיכפ ףוס םש עייעו 'וכו םירצמב םהינב תא ןילמ  לארשי :ויתו- 'וכו םירצמב
 תשמ אב םירצמב לגלגב תחאו םירצמב תחא םימעפ ינש וינבב חלימ הלפנ ןכ דגנכ שרפמו סרוג לודגה שרדמבו
 םירוצ תוברח עשוהי ול שעיו איה "אדה ןלמו עשוהי אב לגלגב םיאצויה םעה לכ ויה םילמ יכ  ביתכד ןלמו
 למאמב שרפל ךירצ ילואו ,הנושאר ולמש ללכמ תינש לארשי ינב -תא לומ בוש רמואו .לארשי ינב תא למיו
 רופיסו תשעמ ..אמלד 8 :ןלמו עשוהי אבו 'וכו הלטינ רבדמב ןלמו השמ :אבו וינבמ הלימ הלטינ םירצמב ונינפלש
 רחואמה :תיייכו 'יסופרב טמשנו ,יתנויצש יייכו ל"יכב ה"כ .תנהכ רב אבא 'רו :880 רצו 48 רצ ליעל ייעו
 תזיאל ןיששוח ןיאו ןיפוריצב 'ולכ (?ןוקירטונ ארקמה תובית ןישרורש .יוכו ןינמ 4 | :745 רצ איחגאב םג ייעו
 י"פעא םה בא םתרבא שרדנש יוכו םיוג ןומה כא-יכ םתרכא ךמש תיהו אכה ןמ ןישרדנ- ןניאש הביתה :תויתוא
 לית הדגאב ןוקירטונ ןישרורש :ןינמ ןוקיוטונ םש  תודמ בילד אתיירכבו ,פה בא ןיפוריצב םתרכא" לש שייר רסחש
 ירה הליחתב .םהרבא ךמש חיתו :'וכו ארקי אל שרדה םש תוכרב אתפסותבו ,שיייעו 'וכו םיוג ןומה בא םהרבא
 יישריפבו םש תוכרב ייעו 'וכו םיוג ןומה בא יכ ינש םלועה יאב לכל בא התא ייה וישכעו םרא לע בא חתא
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 6 ב ומ השרפ ךל ךל
 טיא פלה ןמ ,םימת ונוא הפה ןט ,םימת ונוא ןוואה ןמ לומי םא| םימת היהו יגפל ךלהפה
 לוסי 7 תגמש ןבו [רמא הדקנ] ,ףוגה תלרע וז רמוא יוה [םימת אהיו לומי ןכיאמ ,םימת

 וניא בלח ןֶט ,רפרט וניא הפה ןמ ,עמוש וניא ןוואה ןמ לוי םא (בי זי תושארב) רכו לכעפ
 לרעו ,הףקנה ארה ארכתפט יטוהנח יר רמא ,יףוגה תלרע וז ,םושחל לוכי היהינ לוטי ןכואמ ,בשוח
 םשמ איה הכקנ םא אוה רכז םא רכינ אוהש םוקממ אלא .הבקג לרע שי יכו .(רי םש םש) רכ]

 :וחא

 ,וינפ לע פתרכא לפנ םימעפ ינש יול יר םשב סחניפ יר וגו ויכפ .לע םרבא לפיו (ג

 :ויפפ ןטקל .סי'פ יכ וקל 9
 א םת ונוא בלה ןמ םת וגוא הפה ןמ םת ונוא ןזאה ןמ . . םא [יַגְוְד םימת וניא -- םא" 1

 ווא .תפת ןס עמוש וניא ןזואה ןמס . . םא 'טא ,%א ךכ בלחמ ונוא תפהמ םת וניא ןזאת ןמ . . םִא
 . . ןכיהמ .זך םימת היהוו . . ןכיאמ ["ל םימת -- ןכיאמ* 2 | (םש) יל יל .ץ] םימת וניא בלה ןמ 'רגומ
 /*א 'םח אהוו . . ןכיהמ ,י?ךְנְולאָד םומת (י?א .אהיו) תיהיו לומי (ן ןכיאמו) ןכיהמו ,(םש) ו!" םימח תותיו
 רגנ ןב .ָחָ רמא ארקס ,ג ארקנ ןח רמא אדקנ [יסא הק* | יל ה [ירתגאחוד ו" 1 ליל
 ןכיהמ [לוטי פא | נד םכיתורודל ₪ ,2] [הכז 8 | ל יל ,3א ימוא קחצי יה , ימא ארפק רב , ימוא
 | ג ןכיהמו ,1 :ןפיאמו 4 | כג בשחמ וניא ,+ בושחל לוכי וגוא | י רבדל לוכי גנוא | כלא ןזאה | ן יל ,5 לומי
 םוחנת 'ר . . ,* םוחנת 'ר רמא | יתפנאחו -- רמוא יוח [(י הז) וז | ] בשחמ [בושחל לוכי | [ףנא אחיו

 רכה ,ףד אהקט ,י ארק ,*א ארקה ,גאןפ .ארקנד ,ץ אדקנד ] *%א| הדה | ןִּד ארבתסימ | 'א לומי ןיאמ
 רשא רכז לרעו 'תכד ,1 לומי אל רשא רכז לרעו ביתכד .זַח רכז לרעו "יתכד :?א]ןפ רכז לוע | תי

 | א לועו .[ליע שי וכו ] 2 רכז לרעו .אתפלח ןב יכוי 'ר םשב הל יגת קחעי 'ר .םשב :ןדוי 'ר ּ
 לתגו .תכקנ םא .%אפ .[איה--סא | א הבקנ אוהש .יתופ?אוְ רכז םא ,גפ [אוה--םא | יך הביקנ :[הכקנל 5
 . ;1ף ותוא ןילהומ . . ,ןד ותוא םילחומ . . ,] ותא ןילחומ םשמ | א רכז וא ,ְכ הביקנ םאו ,"ץ הבקנ םא

 , תכגופ [לפיו 7 | | 'א .םוקמ ותוא םושמ ,?א סוקמ ותואמ ןילהומ םשמ + ןילמ םשמ ,יכ .ותוא
 י'רתכגד יתש .י"ריאחופ [ש || תֶכַה רמאל םיהלא . . רבדי ,2) םיהלא ותא בריו .[וגו | יא +

 | רך הליפנ םהרבאב חה יתכ) ביתכ .ירשכנאזוופ [םתרבא לפ | רא יב

 םבתלרע .רשב תא 'גייתעו יהו ריפְדב היכ) .םתלִמו !ותכו 'וכו עבשג רייתה הוח .לוךג ,ןהכ ה <>
 לומי .םא .בירקהל רשכ .ונוא .ן יי דע .בלה .ןמ .לומי םא .בירקהל רשכ ונוא ןי י דע .ןזואה ןט לומי

 רמאנ .ןה .תולרע יד רטָוא עיר ףוב.ה תוצמ וז .רמוא וה .יןכו .לומי .ןכיהט .בירקהל רשכ וכוא 26
 ג"ל .םשו) בל 5 לארשי .תיב .לכו 'נש .בלב רמאנ 'וכו להע .ונאו 'נש .הפב .תלרע .םגזא .תלי % .ןזואב .הלרע
 לוי .םֶא .םומת ונוא ןי * דע ןזואה .ןמ .לומי .םא .לומי ןכוהמ .'וכו ינפל + .ביתכו .('וכו .ףוגב .הלרע ;-
 ארועז .'ר .אתוא םש א'ררפכו 0 תלהע .וז .המוא וה .םימת .תיהו לוטי ןכוהמ ,םומת .וכוא ן*יע |

 תלרע .!גכו הל שי 'גש .ןזאה 2 יי עברא 4 .-3%- תחאו .מ 9 ;יייצ לק
 .ףשא .רכז לרעו ינש ןונט רשב ת ל-4 לַמו .'גש לרע גאו .יגש -

 ןוצה .תַושעל -תחנמ .הניא .בלה .תלי : %-: 8 תיב + ל .םיוגה 7 .וכ 5 ותלרע רשב
 55% 208 --ל6 < .םתלרעו לכאמ ץע לכ .םתעטנו יוכו ןאבת יִכ 'גש .ןלואב .תחא וכו ,ארוב
 ןותרוכ .םאו וכו .ןופוטק .תוללוע .השוע .אוהש .תוריפה .לכ ותלרע ץע .תא .ןותרוכ .ןגיא .םא .ןפגה 5 .ןוכ .רגמאה
 בוט .תיה .אל הילל רפה אקו רש 36 לק ונובא ךכ  יגכו .חאְרמו .םיבוט .תשוע ,אוהש :תורופ .לכ .תלרע .ץע
 תולרע < 0 יוס ךל ו ירגכ ףסוג .םשמו ,'וכו ןושעמב .בוט .תיה .תשעש רפה לוטיגשכו ' 'וכו וושעמב
 .בותכה .ןושל .תלרע םכבבל תלרע .תא םתלמו בותכד בלה .תלרע יוכו ןזאה תלרע 'וכו .ןליאב .ףתאו .םראב .ןה

 .המא הרקנ 2 :יב .יוס .םַש .ב"ט ,ןאמותנתבו .שייויעו יוכו 4 רשב ,תא .בותכר רשב תלי
 םא 'וכו .םומ* .תגמש ,ןבו .שרגד .אוהו ,הדקנד אדה .ארבתסמ ימעחגה 'ה רמא ל"יכב יוגַתש ומכו ותפסות ןכ
 הבשתמהו .הּובוִרהו .העּומשה ילכב .קזגתי .לומיגה ךרו יוכו .בשוח ונוא יגכו .רבדמ ונוא 'ןבו .עמוש .גנוא .!גכו .לומי

 ,ההקנה .ןז .תשחה .ארבתַממ .תיר .רמאו תורורה .לכל .וזכ .הוצָמ הוי .ה'בקהש ןכתי 2% .תֶכ
 (םש .ר'יימב .ביימב .עייוע\ ושזרהט יופבו ,ת/יפוב ייעו) 'ובו רכינ :אותש .םוקממ וכו 40 7 .לוחחמ .כי'תאו
 ןתנ 'ר .םש .תבשב ,אתוירבמו וכו .רכינ רלווהש םוקט יגכו .רכז .לרע רמואו .םש .אתפסותמ וחקתעהש .שהרה .ןתזו
 קתצי 'ה םשב יוגה .'ר רכז .להעו .השרפה .ףוסב םג רהפג שהֶהו ,יּוכו .ָרְכונש .םוקמ יגכו רכז .לועו .יןכו .רמוא
 ןכו .ווכו רכז .לרעו 'ּותכה .ארקנד .אדה .ארבחסמ יוגה .חי'יכב .ןבא ,'גכו .תבקכנ .לרע .שי .יכו .קתשי ה םשב .הוכרב .יר
 יוגה .םש .רי'יובּו .ןאכ .היבל .רזעולא ירה .תנשמ ייפבו חיי רעש ג ועו : יגכו .לרעו .יתבה "ובו :גיובְב
 רברמ .וניא .ןיי דע .הפת .ןמ .םא עמוש .וגוא .ן*י דע .ןזאה .ןמ לי כטש 'ותכ רָמִא א גג
 ףגגה תלרע וז רמא הוה בש תמו הבבמו עטוש היהוו .לומי .ןכיחמ .בשחל לוכי .ןנוא ן* ' 3.ע .בלה .ןמ .םא
 יה .םש.-ב .הי כה ב ירה .קת.צי 'ה .םש-ב ן די יה לומי .אל ב וירי תר
 ןועהווו .ותוא .ןואורש .םוקממ .אלא .הבקנ .לרע שי וכו רכז לרעו א ת פל ח ןב סרי 2 וגתו קחצי
 .םשב .חל יגת .קחצי יה סשב ןדוי יה .רי'בב .ןאכ .כ''ג 'יגה .רחנאמה כייובבו ,ןתוא .ןילומ 8 רכז .םא
 !וגתמו  ,הִיִמ ,תעבונ ולא 'יגש יגו ,תווש תגרוזגו ןיהומהו ןולק ,פ'בחר רטאמב כו 1 :יסוי יה
 קותעהו וכו .םימי .תגמש -ןבו .רטאמה לכ .םוטשה .בוט .לכשבו ,בי!תעו .אהק 4 ו תרדקב
 תיפובו ,היייוב .ומכ .ר מ.א אה ג-ג .תיגה "מב ,'וכו .הבקנ .להע .שי .ובו רכז .לי .ןורבתסמ .ת'ר ךַמא
 לע .םתרבא לפוו יי .קופפ ןמְקלו ןאכ .הלומ תשרפב ביתכה 4.ףפנ .םומעפ .ינש ל ו "בוב רומא .ארגג
 .םהרבא .תדוה .אלש ,ןכ רגנכ .שרפס .ט"יכ רייב יופבו .םיטעפ 'ב .וגבַמ .תלוט הלטונ .ןכ ךגגכו 'גכו .גוגפ
 תא התאו םהרבאל היכקה לאש העשב א'יכ ר"ב 'יפב) יתירב הנתאו היבקה ול רמאש העשב תופי םינפ רבסב

- 



 כ א זי ומ חשרפ = 5 דל )190

 יתירכ הנתאו ,ראמ דאמב ךתוא הבראו ןמ דאמ ראמב ךתוא הבראו ךניבו יניכ יתירב
 אלו ייי עבשנ ינש היח לורג ןהכ םהרבא יא לאעמשי יר הביקע ירו לאעמשי יר :ךניבו ינינ ה

 רשב תא םתלמנו ןלהל ימאנו (ר יק סילהת) קדצ יכלמ יתרכד לע םלועל ןחכ התא םחני
 ןמ ,בירקחל רשכ ועא הפה ןמ  ,כירקהל רשכ וניא ןזואה ןמ לומי םא , (אי וי תישארב) םכתלרע

 רטא הכיקע יר  ,ףונה תלרע וז רטוא יוה ,ב'רקהל רשכ [אהיו לומי] ןכיאמ ,בירקהל רשכ וניא בלה 5
 ינא ןה הפכ הלרע ימאנו 6 \ הימרי) םכזא הלרע הנה ימאנש ןזואב הלרע ימאנ ןה תולרע עברא
 ול ימאנו (חכ ₪ הימרי) בל ילרע לארשי תיב לכז כלב הלרע 'מאנו 6 ו תומש) םיתשש לרע

 :ט'יכפ סכדפ ,ז"ע "כ סט 6עוסנפ ,סט סל סלקי\ ,ט"קפמ יכ סילקפ 'קל* ,סט עוקלי 2

 /[ן עדי קופפה הזמ יל ךניבו . . הבראו יאמ יל ךניבו -- הבראו ןמ* | !ית'אְד ךיניבו ,כפ [ךניבו1

 םוקטב / [" חבורו הרופ אותש םוקמב . . ךיניכו . . תנתאו  ,'ָך תברו הרפ אותש םוקמב ךיניבו יניב יתירב תנתאו
 /1 יתורב תנתאו , א סכתלרע רשב תא םתלמו ול 'מאנו יתירב הנתאו הברו . . היחש םוקמב ,כ הברו הרפ היהש
 ,ך וגו .'א יות קרצ . .לע ,ינפ [קדצ--לע 8 | יכו רטא .תאפד רטוא | 5 'ל הביקע -- 'רל | ינְופ 'ל
 ןכיחט :ג"אופ [לופי שא + | נא] ל םתלסו [(פש) יתד םתלמנו* | 1 ול |ןלהל | (םילחח) יִתכְו יל
 | (סש) י יניא | יכיאפ ןזאה | (םש) י לומא סא רמא ,י לומי םא רמא , ד לומי פא לוטי ןכיהמ ,כא  לוטי

 | עא תא ,יפ הז | | | ל יל ,(סש) יד היהיו לומי [תכנאפ"ל אהיו לומי* (סש) י יניא 5 | (םש) י יניא
 [הלרע ימאמ | יא 'ג :יך שלש ,(סש) יא 'ד .ייתגתפ [עברא 6 | גו 'ל ,ית"אפהד רמוא ,'א [רטא
 ,ןיל הנו [ירתנ'אפד הנה* | ית"אוד יל ,ניאפ [טאש | ₪ יל ילך . . רמאנ ,'רתגַד < > הרמאנ
 [םיתפש--הפב | ₪ יל ,(םש) י . . רמאנ ,ָ . . הרטאנ ,י . . רמאנו ,יְד הלרע חרמאגו [חלרע ימאנז | ל יל
 ,7 2. 'טאכ ,י'רעָד . . רטאנו ,יְד הלרע 'רטאגו [הלרע יטאנו 7 | ₪ בל ילרע לארשי תיב לכו 'נש בלב
 הלרע רטאנו ;ינאופ [ול 'טאנו [ ₪ םיתפש לרע ינאו 'נש השב [בל -- כלב | ₪ 'ל ,(סש) י . . רמאנ
 | ד >> רכז לרעו ףוגב

 ףא ירש השועש רבד ןלחל המ  ותלרע ןלהל רמאנו וחלרע ןאכ רמאנ םוקמ ותואכש הלימל ןיינמ יאנתכ 'וכז ךמש
 רכז לרעו רטוא אוח ירח ךילצ וניא רמוא (ןתנוי יר ייגה סיירב /עו) ןתנ 'ר הישאי 'ר ירבד ירפ השועש רבד ןאכ
 לרע שי יכו רכז לרעז שרד תטמל 'עו תובקנל תורכז ןיצ רפינש םוקמ ותלרע רשב תא לומי אל רשא
 רמואו וירפ תא ותלרע םהלרעו רמאנש ירפ םוקמב איהש הלימל ןיגמ יסוי 'ר רמאו םש אתפסוהבו

 - ש"ייע\ ותוא ןילמ םשמ הבקנ ₪ַא רכז םא רכינ דלווחש םוקמ ותלרע רשב תא לומי אל רשא רכז מ
 ₪ ייגהו יונו םתעטנו ץראה לא ואבח יכו 'פ רייוב םג וררסנ ונינפלש םירמאמה לכו ,םירוכב
 תמ סראב הרמאנו ןליאב (הלרע ליצו) לרע הרמאנ שרדו וניבא םתרבא בשי רמא ארשק רב אנוה
 ןילוק עדוי וניבא סתרכא היח רבכ יכז יזפ ןב ןינח ריא 'וכו ףא תוריפ השוע אוהש םוקמ ןליאב
 ונפל ,הברו הרפ אוה ש םוק מ יוגו ךיניבו יניב יתירב הנתאו ול הז מר אלא תווש תרוריזגו
 :ייכה ולאב ג*ל ןכו ול (הזמר) זמר זמר ג'ל\ וכו הנתאו אלא ג"יכו ח"יכו ו"יכו פ"יכב ןכו ל"יכב 'יגה ןאכ
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 וגב בותכ ל*יכבו ,רייובש 'יגה י"פע םירחואמה י''כו 'יסופדב 'יגה וניש ילואו ,ני'חעו הברו הרפ אוהש םוקטב
 בתכב 'רנכ ההיד וידב הגוה יטיש יניכו , ךניבו יניב יתירב הנתאו 'וכו ךחוא תבראו י א ₪ 'וכו הנתאו אלא רפסה
 אלא שרפמ וא סרוג ח"יכ לעכו .'וכו יתירב הנתא םוקס ותואמ 'וכו הבראו ןט 'ולכ 'וכו הכראו ןמ רפסה
 תחנטב ייע יתנייצש ייכתו ו"דו ר"פרב ךי גי בו "יגהלו ;ערי קוספה הזמ דאמ דאטב ךתוא הבראו 'וכו הנחאו
 סתרכא ערו' היה אל יופ ןב אנינח 'ר רמא ךניבו יניב יתירב תנתאו םש ב"מ אטוחנתב םירמאמה ןונגפו ,יש
 לק רמוא אופק רב הברז הופ התאש םוקממ ךתוא הבראו לומיל ןכיהמ רמאו ה"כקה ול זמר לומיל ןכיהמ
 ירפ השוע ינאש טוקממ ינא ףא ירפ ןישוע ןהש םוקממ הלרעב ןיבייח ןכיהמ תונליא המו םהרבא שרד רשו חו
 ןויכ לומ* ךאיח תטתו םהרבא כשו' היהו ז"* 'יס םש תרחא הדגאו ,ח"י 'יכ םש אמוחנתב 'יעו לומיל ךירצ ינא
 ה"'בקח גינפ לע לפנש ןויכ וינפ לע םהרבא לפיו וירחא ביתכ המ ךניבו יניב יתירכ הנחאו ה"בקה ול רמאש
 | רחא רטאמ הלחת רדסנ םש רייווב .'וכו לאעמשי 'ר 2 = : וכו לוחמ אצמנו ברקע וצקעו םוקמ ותואל
 + .סתרבא תכרב םידקהש ןויכ םלש ךלט קדצ יכלמו רטאנש םושמ הנוחכ סשמ איצוהל ח"בקה שקב לאעמשי
 םאנ 2 םהרפאל הנתנו ונממ ה'בקה האיצוה ןודאה תכרבל רבע תכרב ןימידקמ יכו םהרבא ול רמא סוקמה
 קרצ לש ורוכד לע קרצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא טחני אלו י"י עבשנ הירתב 'יתכו ינוראל י"י
 היה לודג ןחכ םחרכא י"ר רמאמ םעט ןכו ,'ב ב"ל םיודנמ עבונ רמאמהו ,'וכו ןוילע לאל םרכא ךורב ד'חה
 סש י"טנו 420 רצ ליעל 'יעו חנ ןב פש אוה קדצ יכלמו ,קדצ יכלט יתרבד לע םלועל ןחכ התא 'וכו עבשנ 'נש
 הלרע חנה היב ביתכד .ןזואה ןמ 4 :ויה םחבו ה"דב 197 דצ י''מכו 'וכו הנוהכ תוכלה ח"דבו 'וכו דלונש ח"רב
 ןהכ טחרבא רטאש יייר אלא ;דחא ןונגסב םירמאמה ינשו ,'וכו בלה ןמ 'וכו הפה ןמ ןכו עיר רמאמב אתיארכ םנזא
 וכו טומ וב רשא שיא לכ ביתכרכ) בירקהל רשכ וניא בלח ןמ 'וכו הפה ןמ 'וכו ןזואח ןמ לומי םא שרוד 'וכו חיה לודג
 תשכושמה 'יגבו) בלבו הפבו ןזואב 'מאנש הלרעו ןאכ 'מאנש חלרע 'ולכ ןח תולרע עברא רמאש עירו | בירקחל רשכ אהיו לומי ןכיאמ (א"'מ ז"פ ד'מו א"מ ו"פ תורוכבו 'ג קרפ רומא כי'תב ייעו 'וכו בירקחל שגי אל
 ןזואה ןמ לומי םא שרוד םימת היחו ינפל ךלהתה ול 'מאנו (רכז לרעו ףיגב הלרע רמאנו דוע ףסונ ת"יכו
 ווסאש המ לעו ,(ניחעו םימת אהיו רע 'וכו לומי טא ןמ רסח ל"יכבו) םימת אהיו לומי ןכיאמ םיטח וניא
 תושפנ תנכסל 'ה הוציש ןכתי ךיאו 'וכו בלה ןמ לומל רשפא חוה יכיה םיהימתמ שיו תיפיב בחכ בלה ןמ לומי
 תולועה לכ רכזש בגא בלה ןמ שייטו 'יפ ו"זרהמו ,'וכו ובל דגנכמ אלא שממ ובלמ אל בלה ןמ אמשו
 בתכ םי'חאו יוכו ןזואה תלרע ןה תולרע 'ד ותליחח קר ע"ר רמאממ קיחעה בוט לכשבו ,יוכו בלח תלרע כ"ג
 בלה ןש סאו םומ לעב ינירה הפה ןמ סאו םומ לעב ינירה ןזואה ןמ לומא םא רמאו המחמו בשוי םחרבא היהו
 תיצ לכו ןאכ אכוהש קוספה לע דוע ריעה ת"פיבו ,ח"בקה ול 'יפש דע ףוגה תלרע ןיכמ היח אלו  חמ ינירה
 ייר ייגה םש ר"יוב| ,םש תבשב אבּוה הז קוספו ,אתיירוארמד םכבבל תלרע םתלמו טקנ אלד השק 'וכו לארשי
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 11 שאת ומ חשרפ ךל ךל

 ,יתוהלאב יידכ ואולמו םלועה ןיאש אוח ינא :כקעי ןב רועילא יר ישמ ינת :  םיכלוהו ןץראהו םימשה-
 : : סונקיאו סויסקא סליקע םגרת

 הרבעו ינפל ירבע ךלמה הל רמאש הנורטמל יול 'ר רמא .[םימת היהו ינפל ךלהתה]
 אלא תלוספ ךב ןיא ךלמה הל רמא ,תלוספ יב אצמינש רמאת םא הרמא ,הינפ ומכרכחנו וינפל
 ךכ ןיא םהרבאל היכקה רמא ךכ ,םומה לטבו ותוא יריבעה ,העמיק הלורג ךלש הנטק עבצא ןרופיצ
 :םימת היהו ינפל ךלהתה םומה לטבו התוא רכעה ,וזה הלרעה אלא תלוספ

 ןאכ ימאנ הוש הריזגב ןדו םהרבא בשי ארפק רב םשב אגוה 'ר יונו יתירב הנתאו (ב
 םוקמ םראב 'נש הלרע ףא תוריפ השועש םוקמ ןליאב 'מאנש הלרע המ  ,ןליאב הלרע 'מאנו הלרע
 הנתאו אלא ,אהמתא םהרכאל תווש תוריזג ונתנ רבכ יכו הנינח 'ר היל רמא ,תוריפ השועש

 סי'כפ סנכ סכק'| = ,'5 ס"ק סנט ,(ז'טפ) ו"עפ סנש 6סצסוס ,סש עוקל 7 498:  75 ליעל 5  :סש ץעוקכי 8
 :סיי וי "כ סע שעוסכס ,ז"כ 'יק ךל 9"3 סעוסנפ ,'ן "פ

 | תכד אינת :] ינאת ,אָוָפ [ינת |] | 1 םיתמה ויתיש רע ןיבלוהו | יל ץראהו םימשה 1

 | ת'א יאיכ /ינ'אפד ידכ ,כ [יידכ | כפד רשלא :תנאו [רזעילא | א סשב ,ן פשמ ,תכנפִד םושמ
 , תכְד םויסכא :ףאופ סויסכא | ן םגרית 2 | ותוהלאל ,יֶזְרְד יתוהלאל .כ"אוִפ ותוחלאב .'א  [יתוהלאב
 | ?ף'א סוניקנאו , ) םויקנאו ,ְד סוקנאו , 'ר סוקנאו ,ן סונקיאו , כ סונקאו | 1 םויכא .") סויקא , םויקא

 .תכג'אופְד אצמנש | יל םא | זֶד הרמאו 4 | ך יל [הלל | ןֶד אנורטמל . . ,'א הנורטמל לשמ ,' אנורטמל 8 =
 ךלש ,יִד עבצא לש .כנְו [עבצא | ןרופצ 5 | ן םומ [תלוספ | ל ךל [(י .ךיב) ךב** | י םומ [תלוספ | ולא אצמש
 .תגיאד אעמיק .לאפ [העמיק | *א לדג | אפ יל :גוד רילש ,יתכ [ךלש | = א ךעבצא ,ם עבצא לש
 וניבאל ,ך וניבא םהרבאל ,יןכפ [םהרבאל = | א ךממ -/ [םוסה | יכ'א חתוא- | ן חאמיק ,יכ אעמק
 ךניבו יניב .%אפ ךניבו יניב [וגו7 | כפ 'ל ,ו דבלב / ןְד תאזה ,גזךו [וזה | [ך רתומ [תלוספ 6 |.ן סהרבא

 [אנוה יר* | -יוגו ךיניכו יניב ,?א ךיניבו יניב ,ן] דואמ דואמב . . ךניבו יניב ,2] דאמ דאמב ךתוא הבראו

 י 'א :מאנ) ירטאנ | א שי'ג ,יתכנוד תוש (י הרזג) הריזג ,'א שיגב ,ם הוש תרזגכ | 5 םושמ | .ך . .,בר
 הרמאנו ןליאב הלרע (?א ימאנ ,יִזָ רמאנ) חרמאנ ,'אְו ןליאב הלרע (כ רמאנו) יטאנו םדאב הלרע (2כ רמאנ-

 י גפִד הרמאנש ,'או [ימאנש 8 | יתנ?אחפד םדאב (פ הלרעו ,?אז] הלרע ימאנו ,י חלרע רמאנו) הלרע
 י/ תגאופד השוע אוהש כ [השועש | א םוקממ אלא וניא + ?א]פ םוקמ לא ,נְז] םוקמב | יש הרומאה

 , ] םוקמ לא ,נזרפ םוקמב | יכנ הרוטאה ,ןַפְד הרמאנש ,או ימאנש | ם ךכ [ףא | (ךומסב ןכו) י ןישועש

 (תפד רב) ןב ('י היננח /תגפ הנינח ,'ד ינינח) אנינח | ןפ יל .תךגול [היל 9 | 'א םוקממ אלא וניא ,לא םוקממ
 םדאל [סהרבאל -- תוריזג | תנ?אח ונתינ | תד יל .יכנאחופ [רככ | 'א אפפ רב אנינח ,'יתכגלאןפד יזפ-

 | יתד ול הזמר זמר .כ'א ול זמר זמר ₪ :גחופ [אלא | כ תווש תוריזגו ןירומחו ןילק ןושארה

 םיתמה ויחיש דע ןיכלוהנ ןיחתומ ויה ג"יכב 'יגהו ,רפסה ףוגב אתילו 'וכו יסרמאש אלמליאו יטיש יניב ל"יכב
 ץראה תאו םימשה תא ארב ומלוע תא ה"כקה ארבש ןויכ ו ה ב א 'ר רמא ידש לא ינא איר םש: ב"מ אמוחנתב ןכו
 רמא םיתמה ויחיש דע םיכלוהו םיחתמנ ויה יד םהל רמאש ילוליא יוכו םחתמיו ינש םיכלוהו םיתתמנ ויהיש םהל רמאו
 רמא א"י יס תישארב במ אמוחנתבו ,יד הלרעל רמוא ךכ יד ימלועל יתרמאש אוה ינא םהרבאל הי'כקה ול
 דע ןיכלוהו : ןיחתמנ ויה יד םהל רמאש אלמלאש :ןיכלוהו ןיחתמנ ויתו" וארכיש םימשל ..ה"כקה רביד א ח א יר
 לא וינבל רמאש בקעי היה הז יוכו רבגה ירשא ה"שז םימחר םכל ןתי ידש לאו זייט ייס ץקמ םשו ;םיתמה ויחיש -
 םהל רמאש ןויכ  'וכו ץראהו .יוכו וללה םימשה א ח א יר רמא  ידש לאו א"ד. 'וכו םכייד :ירוסיל רמאי לא ירש '

 'וכו ויחיש דע םיכלוהו םיחתמנ ויה יד ה"כקת סחל רמאש ילוליא אחא רי'א םיכלוהו םיחתמנ ויה וארביש ה"בקה
 םימשל רמאש ימ יי ייס ץקמ אמוחנתבו ,ידש לאו .םכייד .ירוסיל רמאי אוה םכייד ץראו םימשל רמאש ימ בקעי רמא
 אוה ינא תשקה רמאמה הז שרפל ליינ .יוכו םלועח ןיאש 1 | :בייצפ שיר ןמקל 'יעו 'וכו יד ירופיל רמאי יד ץראו
 ןושארה ןושלב ירש סליקע םגרתש והזו יתוהלא ךרעב ךרע םוש .םהל ןיאש יתוחלאב יידכ ואולמו : םלועה :ןיאש <

 'וכו  סולפנייא ןעד רעביא ורפסב ף"זרהמ .שימ ייעו ייד ןושל ידש שרדה יפכ (?סונקיא םגרת ינשה ןושלבו ,(?
 םיניע רואמב שורישה םג קחודו רמאמה הז שוריפב םישרפמה ואלנו ;57 דצ ר"ב לע ורפסב רענרעל מ"'רו 28 דצ
 ,ש"ייעו וכו ינומכ םייקתהל יד םהב ןיא וידחי םלוכ םיאצמנהש רמולכ יתוהלאל יארכ ואולמו םלועה ןוא ה"מפ
 סליקעו םיעבשה לצא ירש תקתעה לעו ,יילב ןיזעול ןכו וכו סליקע 'גרת םש בחתכו םויקא 'עב 'יע  ךורעה 'ייגו <
 ,סליקע. כ"ג ןאכ בותכ ליייכבו ,152 דצ השמל הלהת יסב:'סיורק שיר רמאמב ע"יעו 209 דצ ןנא ייע |
 : ל"יכב (*דוקנ .סויסקאו ,ף"לאב םליקא : ל"יכב .בותכ ןאכש :.10 רצ ליעל י*מב .יתוריעה - קיתעמה :תגגש עו <

 71 רצ ליעל .העמיק 5 = :'ה םרכ 'ע ךורעב קתעוה לשמהו ;806 דצו 185 רצ ליעל ומכרכתנ ןכו .ומכרכתנו 4
 899 רצ איח ל"תמע 'יעו העימגו האימג ןכ:ומכו ;נ"חב םש םג ייעו חאמיק ל"יכב 'יגה 170 דצו 111 דצו
 ו"יכו פ"יכו "סופדב ו תו א ה"כו  .ותוא יריבעה | :16 דצ "כו קיטאממארג .ירבעה רוצ עגערטייב רענולרבו
 רשא רכז לרעו יוכו םכתלרע רשב תא םתלמנו השרפ התואב .הלרע ןאכ 'מאנ 7  :נ"חעו ת"יכו יב :א"וכו :ג"יכו
 תא ותלרע םתלרעו לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואכת יכו ןליאב הלרע 'מאנו 'וכו ותלרע רשב -תא לומי אל
 ל"א 'וכו יבתי ווח אנרקו ,לאומש אתיא םש תבשבו  ,יוכו ןליאב ימאנש הלרע המ (גייכ ט"י ארקיו) 'וכו וירפ

 ןיבתוכ ןיאש ןיינמ ל"א ברל תיחכשא לזא התינקנקא היל יהת ליז 'וכו אברעממ יתאק חבר ארבג אנרקל-
 השועש רבד ןלהל המ ותלרע ןלהל רמאנו ותלרע ןאכ רמאנ סוקמ ותואבש הלימל ןיינמ יוכו םדל ןיינט 'וכו ןיליפת
 ונזא אמיא (ז"ט " םירבד) םכב ב ל תלרע תא םתלמו ביתכד ובל אמיא ירפ השועש רבד ןאכ ףא ירש
 יאמ ל"א .הטת הניאש תלרעמ המת ותלרע ןינד ןיאו המת ותלרעמ המת ותלרע ןינד סנזא הלרע הנה ביתכד

 1) 000059. 5) 06/69. *) סויָסְקַא.
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 שו



 ג.

 א זי ומ חשרפ ךל ךל +0

 וצי לטבשמ ומד ררצש ךכ תוריפ השוע אוה ורדעמו ולבומ התאש ןמו לכ הזה ןומניק המ
 םהרכא היכקה ול רמא ,ןושארה םדאל הנתינ אל המל הלימה הביבח םא רמא : ותוואת הלטבשמ
 היירו ןאכ דע הלרועל היידו ןאכ דע ימלועל ויד לומל ךילע לכקמ ךניא םא ,םלועב התאו ינא ךייד
 םיאב יתלמשמ רמאת ,יל םינוורזמו םיאב ויה יתלמ אלש רע רמא ,ןאכ דע המונע אהתש הלימל
 אלא ךמצעל ךל אלו ,ךנורטפ ינאש ךייד ךיהלא ינאש ךייד םהרבא היבקה ול רמא ,יל םינוורזמו
 קחצי יר םשכ היכרב יר אחא 'ר םשב ןתנ 'ר :ונורטפ ינאש ימלועל ויד והולא ינאש ימלועל ויד
 םיחתומ ויה וישכע דע  [ייד ימלועל יתרמאש אלמליאו] ייד םלועל יתרמאש אוה ינא ידש לא ינא

 :ס"כ "ק ךל ךל 3'ע סעומס 3  :ע"" "ק סע עוסנמ ,ס'כ די'כ "ם ךל ךל 3"ע סעוסנס 2 :94 דל ליעל ייע 2
 : כ"עו 87 75 ליע5 ,"פ 'כ עוקלי 6

 ,י םתונא ₪ [ךכ | כ ולגזמו הדעמ | 2 'ל :יאפ הז [הזה | (סש) י] ןומנקה | | ןפ המו 1

 | לא יל ומד | "א 'ל .ירת'אְד רוצנשמ ,כ)"ל ררצשמ ,ן רווצשש /תפ [רוש | א הלימ ימד
 הלטבשמ 2 | כ לטבו /?א לטנש .ל לטנש המ  ,ח לטינש ימ אפ לטינשמ | [יתַנְוְד  לטבשמ*
 הלילמ ,ָך ומד רשקנשמ ותוואת הלטינשמ .ירת'אחפ ותואת (ןך הלטיבשמ) הלטבשמ | ,| [ותוואת
 | 'א ילול | תוך המ ינפמ .יכגנאפ [המל | ירתכנופְד איה ₪ א [הביבח | ?א ותואת לטיבש
 ןיא סאו ,ן תא ןיא םא) תא ןיא סאו | א םהוכא ₪ [ךיד 9 | גא 'ל ,תןִ םהובאל :יכתופ [םהרבא
 , יפגופ [לומל | תא יל ךילע | א לבקת אל פאו .תכנופד לבקמ (כ התא ןיאו ,] תא ןיאו ,יזְו התא
 | יתכאופד הלרעל ,1 [הלרועל | כ ייד ,ן הייד | כ םלועל | םופ ייד ,נ וייד | א החלימה ,תןְד לומיל
 ןה .ן [םיאב | זך לומאשמ ,כ] יתלמשמש || ₪ ןיגוזמו | 95 םהרבא ₪ [רמא 4 | כ ייד ,ן הייד

 פהינא | א וגוודזו :ם ןיגורזמו 5 | א ואוביש ,"ל םיאב ןיא ,י ןיאב םחש :בנפ ןיאב ןה /תֶד םיאב
 [ךנורטפ -- ךייד | י'א 'ל .5 ךהולא . . ךייד ,ך ךיהולא . . ךייד :תגיא [ךיהלא -- ךייד | יתכנאו יל
 | ?א 'ל ,י והולא . . םלועל ויד ,[ך ויהלא -- ויד [וחולא -- ויד 6 | י ךרבל [ךמצעל | ₪ ךנורטפו
 ,.גופ [היכרב 'ר | ד אחא 'רו .םנופ [אהא יר םשב | ן בר | יו יל ,כפ םלועל (כ ייר) ויד [ימלועל -- ויד
 ( ג םימשל) םימשלו ייד םליעל ,י יד ימלועל /א יד םלועל | א יתרמא | "אחו 'ל אה 7 | תכד .. 'ד
 ץראלו יד םימשלו ימלועל .ש ייד ץראלו םימשל ייד םלועל ,זָד יד ץראל יד םימשל יד םלועל / גם ייד ץראלו ייד
 םא ?א יד םלועל יתרמא אל סא |" ייד -- אלמליאו" | ן ייד ץראלו ייד םימשל .ןך יד ץראלו םימשל ימלועל .ך יד
 םימשל) םימשל ( ן יתרמא) יתרמאש ילוליאש ,פ ייד ץראלו םימשלו יד םלועל יתרמאש ילוליאש ,'א ייד ול יתרמא .
 יתרמאש ילולאש ,י יד ץראו םימשל יתרמאש אלמלאש .ןח יד ץראלו יד םימשל יתרמאש ילולאו , גן ייד ץראלו ( ג ייד
 | | ת ןיד :ן פוד ,ך ותתמנ ,ןך םיתותמ ,יכנאפ ןיחתומ | גן 'ל א התע דע [וישכע דע | כ7'ל ,ִד יר םהל

 הרב 457 רצ ליעל י"מב 'יעו) ומד רשקנשמ 'יסופרב ףסונ שוריפה הזמו ,יוכו ךכ לכ יח וניא ומדש העשב
 .יוכו םא רטא 2 :םש הריקעב פג אתיא לטבשמ הלימ יטד ךכ 'יגהו ,רתי ומד רשקנשמ איאב ריעה רבכו ,(רבורל
 תא רחא סופוסוליפ םג לאש הז ןונגסבו ,ר"תדאל הנתינ אל המל הלימה הביבח סא ה"בלה ינפל םהרבא רמא
 תורודהו םלועב התאו ינא ךייד ידש לא ינא .ה"בקה ול רמא :םש י"מבו 94 רצ ליעל 'יעו היעשוה 'ר
 ייחתבבו .ברת היהיו ןאכ רע ימלועל ויד לומל ךילע לכקמ ךניא םאו הלימה םהֶל ןתנתש םיואר ויה אל ךינפלש
 247 'ומע לודגה שרדמב הקתעוהש תדגא י"פע שרופמ רמאמהו ,נ'חעו 'וכו הלימה תא לבקת אל םא קתעוה
 הרומח המכ םלוע תירב לארשיל קחל 'וכו םהרכא תא תרכ רשא רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל רכז הישז
 ליעל ייעו) הלימ אלב רוד ףלא םייקתיש וילע רזג םלועה תא ה"בקה ארבש םוימ רזעילא 'ר יבד ינאתד הלימ
 הגלפה רור ואב בוש תורוד הרשע רחאל ןדביא ןהישעמ ותיחשהו לובמה רוד .ואבש ןויכ (םש י"מבו 268 רצ
 הול 'מא 'וכו תומימתב ךלוה אוהש ה'יבקה ותוא הארו וניבא םהרבא אכש ןויכו ןלבלבו םינושארה ןמ רתי ולקלקו
 תירב ךילע תתא לבקמ שא ול 'מא ירש לא ינא ול 'מאו ה"בקה וילע הלגנ דימ הלימ תוצמ ודי לע ןתנתש יואר
 ומייקתנ אל תירב םד אלטלא ןנבר רומאד איה אדה והבו והותל רוזחיו יד םלועל רמוא ינא ואל םאו בטומ הלימ
 הלימ הלודג הנשמב 'ב איל םשו ,'א בייל םירדנו 'ב ז"לק תבש ייעו) יוכו הלילו םמוי יתירב אל םא 'נש ץראו םימש
 הייבקה ל"א דיכ 'יס םש ב"מ אטוחנתבו ,('וכו יתירב אל םא יוכו ינש ומלוע תא הי בקח ארב אל איה אלמליאש

 םלועל ייד לבקמ התא ןיא םא וישכעו הלימה תא לוטיתו אבתש דע רוד םירשעב לגלגתמ יתייה ימלוע תא יתארבשו
 ךילע לבקמ התא םאו םליעה ייד ירש לא ינא רמא ךכל םלועל דוע יל ךירצ ןיאו והבו והתל וריזחט ינאו ןאכ דע
 תתיהש הלרעל הייד רמאש ירש לא רחא שרד .'וכו הלרועל היידו 8 | : םש אמוחנתב 'עו התאו ינא םלועל ייד
 יועו (ה"כ יל בויא) ישפנ המגע מ"למ המוגעו ,ןאכ דע תבצעתמ הסוגע אהתש הלימל היידו ןאכ דע תגהונ
 תגהונ הלרעה התיה וישכע דע הלרעה היד ידש לא ינא וילא רמאיו היכ 'יס םש ב"מ אמוחנתבו ,םגע 'ע ל"תמעב
 ג"יכו ר"פדב הלרועה ומכ וייוב הלרועל ביתכ ג"יכו ל"יכבו  ,ויהלא ינאש םלועל ויד תנפצנ התיה הלימה לבא
 םיאב 4 | :םיכוד ה"רב 88 רצ ליעל י"מב 'יעו טרופרע י"כ אתפסותב הלרוע תכסמה םש ןכו ,'א 'יס ףוס ליעל
 יתלטשמ רמאת ('וכו ול גיודזהל םירברב ואבש ןויכו 401 רצ ליעל ןכו) םיכלמה תמחלמב .יל םיגוודזמו
 ךייד ירש לא ינא ה"בקה ול רמא הימתב יל םיגוודזמו םיאב ןיא 'ולכ ןי א יטיש יניב חגוה לי'יכבו ,'ןכו םיאב
 שרפמ תיהע י"שריפבו ,'ד רטפ 'ע ךורעב 'יעו 'וכו ךמצעל ךל אלו ךדעב ןיגמה (1ךנורטפ ינאש ךייד ךיהלא ינאש
 הולאל ךל היהאו ינפל ךלהתה ךכיפל הירב לכל יתוהלאב יד שיש אוה ינא ירש לא ינא ונינפלש םירמאמה י"פע
 ליעל רבכ ררסנ רמאמה הז .'וכו ןתנ 'ר 6 :  ןינעה יפל לכתו ולש יד ךכ ושוריפ ארקמב אוהש םוקמ לכ ןכו ןורטפל
 הגוה ןאכו ,(קחצי רישב היכרב 'ר יוכו ןתנ 'ר לייכב 'יגה ו"מפ ןטקלו ןקתל ךירצ םש יימבו) שיויעו 37 רצ

 1) חשש.

 ותוגקזב רמולכ ומד רשקנשמ םש שרפמו ('וכו םדה ררצנ יב ו'מ ןיליחו 'ב ויק תבש ןכו) ניחעו ומד ררצנש מ
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 ב םימשה תחת ץפח לכל תעו ןמו לכל זוגו םינש עשתו םיעשת ןכ םרכא יהוו)
 ,(כ זי תישארב) פחרכא לומיג הזה ויה םצעב הלימה ול הנתנש םהרכאל ול היה ןמז (א ג .תלחק)
 רכרמּב םירוליח פעה לכו םיאצויה םעה לכ ויה םילומ יכ רבדמב וינכל לופתש היה ןמז
 אלש אלא ,וארוב תא ריכהש העשב חימ ןכ לומי : (ה ה עשוהי) ולמ אל םירצממ םתאצב ךררב
 5 הפיטמ קחצי אציש ידכ אלא ,םירתכה ןיכ ומע רברינש העשכ היפ ןב לומי ,םירג ינפב תלד לוענת
 ,םלועב דימעמ ינא ןוטניק שיקל ןב ןועמש יר רמא  ,לאעמשי רלונש העשב ויפ ןכ לומי ,השוחק

 ןעז לכל יפ םלסק עכדמ | ,('3 נ"ק) ב"יפ ססקיספ ,ס"סקסס יכ .סלסק 'קלי ,ץ'ע 'כ עסוק 'קלי  ,יפ חול ץוקלי 1
 סיטפש) ספליכמ 5 | :כ"ו 274 15 ליעל 4 :816 75 ליעכ 'יעו (96 75 לעוז עכדמ) סש כ" סלקק שכדע ,(יס ינ)
 : זי" ייק סט 6עופנפ ,דייכ "ק ךכ ךל בע סעוסנס ,דיפ סילנ םככע | ,סיייפ ןיקימד 'ספ

 (עשותי) ' [הנתנש | א וניבא םהרכאל ,] םהרכא וניבאל ,וָ] וניבא םהרבאל ול 2 | א - ביתפ [לכל 1
 ,ף הלמה ,יכ [הלימה | 2 הנתנ יתטיא ,ןךְֶד הנתינש יתמיא ,'ו הנתנש יתמא ,(תלהק) *)אןפ הנחינש
 לופתש :₪ רבדטב . . לופתש ול ,ך [רבדמב -- לופתש 8 | ד וגב לאעמשיו - .יכנאופ [פהרגא | גאו הלימ
 ,(תלחק) 'ו וינבל לומיתש ,(עשוהי) ' וינבל לופתש ,א לומיל וינבל לופתש ,] רברמב וינפל לופתש ,] רבדמב וינבמ
 יתש (2 ולוטיש ,][ך ולומינש) ולומנש וינבל (]ר ול) םהל ,?א רבדמב םתוא לומיש 'יבא סהרכאל ,י וונב ולומיש
 אל -- לכו* [ תַכְד רבדמב (ףכ תחאו ,!ְד 'או) דחאו םירצמב (ןךִכ תחא ,יִד 'א) דחא םיטעפ (ֶב ינש ,'ך 'ב)

 י אח (לומי 4 | יכגד ל .?א 'וגו .ת'א םירעממ ,ל 'וגו םירצממ ,"ל 'למ אל 'צב 'רב ימב 'יה ה"כו [ן ולמ
 .יגאתופד הנש (ןך] הנומשו םיעברא ,)8 הנמשו םיעברא) ח"מ ןב | ₪ םתרבא לטיו ,ב1 למיו ,יתד לומיו

 ,ן ריכתש העשב םהרכא 'יה ,ינ ריכהש העשב היה ,(תלהק) יצא פ [ריכהש העשב | ןך הנש ה"מ ןב
 .ירכגאפ [פירג | ?א ולעיי .ירתגחוד לועגל .*אפ לועגי ,(פש) יכ [לוענת 5 | י וארובל | ד ריכחשכ היה
 ןכ | ] לופינ ,ןְד לומיל ול היח רמאת םאו ,כ1 למיו ,(פש) יח לומו .'יאפ [לוטי | חוד םירגה
 םיעבש ןב ,י ח*ע ןב :תגופְך הנש (ן ימחו םינמש ,ןַפ שטחו םינומש ,]ןך היפ ,'ד 'הו 'פ) תשמחו םיגומש

 ,'כ רברש העשב ,!א רבירש העשב :יתג"אַפְד רבדנש העשב | כא הנש (ּכ שמחו םיעבש) היע ןב .ח שמחו
 [השודק 6 | א םירתבה ןיב היכה | ַל 'ל [ומע** | ן רברנש העשב םחרכא וגיבא היה ,(םש) * רבדנש
 ןב .*א [ו'פ ןב | ן לומינ .כ לטיו .(שש) יתגחפְך לוטיו .יא [לומי | ?ך השודקו הרשכ ,(םש) ' הרוהט
 ,'ך "ו 'פ) הששו םינומש ןב .ן'אזדְופ הגש (1 ששו םינטש ,ץְְו ששו םיגומש) ו"פ ןב ,כ ששו םינמש

 | י היבקח רמא ,(םש) י יול ןב ןועמש 'ד רמא | ן סתרבא היה [העשב | | ןךְד םינש (ןך ששו םינומש

 | | א דימעמ םלועב | י ןומנקכ
 ךילשמ םדאו תלוספ ןהב שי םילכואה לכש םולכ לש תלוספ הב ןיא וזח הנאתה המ הנאתב תרוכבכ א'ד םש ב*מ
 אלא לוספ לש רסח ךב ןיאו התא םלש םהרבאל ה"בקה רמא ךכ םולכ הנממ ךילשמ םדא ןיא הנאתה לבא ןהמ

 רמאמה הזבו ,יתפסוה ןכ .'וכו ןב םרכא יתיו 1 | :םימת היהו ינפל ךלהתה ינש םימת היהו התוא רפה
 היהש ןמזב הלימח לע א"א תוטצנ המל ושרד (886 רצ 179 רצ 41 דצ ליעל ייעו) תוחיתפה ןונגסכ ליתתמש
 ה*כקה ול רמא יוכו ירש לא ינא וילא רמאיו ושרדו ,'וכו וי ןב יוכו היפ ןב 'וכו ח"מ ןב לומיו הנש ט''צ ןב
 ינאש ךייד ךיהלא ינאש ךייד וכו הלרועל היירו יוכו ימלועל ויד תושרדה לכב ןכו הז שרדבו ,'וכו ךויד םחרבא
 רמאמבו ,'וכו אחא יר םשב ג"ר רסאמב ןכו ייד ןושל ןוקירמונ ידש םשה שרדנ 'וכו ינאש ימלועל ויד 'וכו ךנורטפ
 לופתש 8 = :קוטפה הול ןייבמרב 'יעו ירש םשה רכזוה אל ןאכ דעו תרותה תלחתמו ,יירכ ןושל ירש שררנ י"כאר
 ויכבמ לופתש וייכ 'יג םג הנוכנו ,רבדמב הלימה לטבחש טייכב םש שרפמו ייכ ריב 'יפב תיכו .רברמב וינבל
 שרדמב 'יגה תמכסמ יוכו רבדמב 'או םירצמב 'א םימעפ יתש ולומנש וינבל םהל תיה ןמז ייגה םעו ,ניחעו רבדמב

 היה ןמזו פש ביימ תלהק ימבו ,'וכו רברמב תחאו םירצמב תחא תומוקמ ינשב ולומיש יוכו וינכל היה ןמח
 רחא םימעש יתש וינבמ לופתש היה ןמזו ייגה אתקיספבו ,יוכו םירצמב רחא תומוקמ ינשב ונממ ערפיש ו
 ןמקלו יו "יט .הטמל ייעו .('וכו םימעפ 'ב ןינבל לופתש אתקיספמ קתעוה ביער 'ר ףוס ורתי 'קליכו) 'וכו םירצמב
 תא םהרבא ריכת הנש ח"מ ןב 274 דצ ליעל אנינח 'רו ןנחוי 'ר ירבדכ .יוכו ריכתש העשב 4 = :'ג ''ט ז"מש
 : (יוכו הית ח * ם ןב +ירל ליס כייאו ןקתל ךירצ 'וכו ותליחת אוה הדב םשו) 278 רצו טש ייימב 'יעו וארוב
 ןב למ ולאש םינש עשתו םיעשת ןב אלא וניבא םהרבא למ אלש םירגה ןיביבח םש אתליכמב .תלד לוענת אלש

 עיגחש דע ומע םוקמה לגלג ךכיפל םישלש ןבמ תוחפמ אלא רייגתהל לוכי רג חיה אל םישלש ןב וא הי
 ט'ימש 'ר םיטפשמ יקליבו) 'וכו םינשו םימי רכש ןתילו םיאבה םירגה ינפב תלד לוענל אלש םינש עשתו
 תלעמו הנש יכ ןמ רייגתנש רג היה אל םש םירג יסמבו ,'וכו הלעמו יל ןבמ רייגתהל לוכי רג היה ל
 רייגתתל רג שקב םאש םירגל דמלל עשתו םיעשת ןב למ המל םש ביימ אמוחנתבו ,('וכו הלעמו הנש יל
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- 

3 
 ₪1 % יי : 0% * 3 ₪ 3 4 ב 2 % 1 4 3 ּש ₪ רצ = ּ : 1 3 ן, = \.4 = 5 % 6 ₪ ט צ אר .

 רברש העשב הנש ה"ע ןב לומי םש הדיקעב ייגה ןכו ,נ"'חעו הנש ה"ע ןב תלהק יקליו
 יימבו 869 דצ ליעל יימב 'יעו הנש 'ע ןב םירתכה ןיב ומע רבדנש העשב היה םהרבאש עיסה תטשו ,יוכ\

 ול ןתונ אוהש ורשיב םירתבה ןיב אוהש דע לכב והס 'ו ''פ הרש ייח ב"מ אמוחנתבו ,441 רצו 0
 העש התואב וארוב תא םהרבא ריכה הנש חיימ ןב םירמוא אנינח 'רו ןנחוי 'ר רציכ הנש

 אציש ידכ | :דיכ הרעה איפ ע"סל רענטאר ב''דר תורעהב םג ייעו יוכו הנש כיינ רחא ןב ול ןתונ
 ביתכרכ לאעמשי דלונש העשב ויפ ןב לומי ךירפ\ ,לאעמשי תדיל רחא רע לומל הווטענ אל ןכלו .

 ינא ןומניק ה"בקה רמא .רימעמ ינא ןוטניק 6 | :'וכו לאעמשי תא רגה תדלב םינש ששו הנש םינמש ןב םר
 ,ותואת הלטבשמ ורצו לטבשמ ומד ררצש תרבא היה ךכ תוריפ השוע אוה יוכו הזה ןוטניק המ םלועב דימעמ
 ייגה י'כ רי'ב ייפבו . ,ירפ השעיו ותַבישב בוניו רודיעה ןיעכ הליסהו הנש ט'צ ןב תיהשכ לוטל והוצ היבקחו

- 3 : 

 1% . ו | 38%
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 אי גיזמ ומ ומ השרפ ףל דל 48

 יר ףסא ,ימצע ןיכל יניב אלא יתרכנ סע יתקקונש ייד אל ,(תי ז ביש) םלה דע ינתואיכה יכ רמא תאר
 תמצמיצו התחפש לע תכמתסמ התיהו וינפל הרפע ,ינפל יובע ךלמה הל רמאש הנורטמל לאומש
 :התאה אל איהו החחפש התאר ,הינפ

 ומ השרפ

 הרוכיגכ לאהשי יתאצמ רופדמב סיכנעכ יו םיעשת ןב םרבא יהיו (א ןי א
 290התוא םירוא .הליחתב גז הגאתה .רמא ןדני 'ר 6 ט עשות) םכי'תובא יתיאר התישארב הניאתב 5

 היה ּךתא הלחתכ ךכ ,תופרגמכו םילפב םירואש רע שלש שלש ךכרחאו םיתש םותש ךכרחאנ תהא תחא
 ףבריו וצרשיו ורפ לארשי ינבו רע בקעיו קחצי םהרכא ךכרחאו ,קחציו םהרבא ךכרחאו ,םהרבא
 לטו ,התוא רבעה רכלב הצקוע אלא תלוספ הל ןוא וז הגואת המ ןדוי 'ר רָמא 0,  א .תומש) 'גגו
 ףלהתה םומח לשכו התוא רבעה ווה הלרע אלא תלוספ ָךּב ןיא .םהרבאל היבקה רמא ךכ .םּומה

 | : םימת היחו ינפל 0

 : םייכ יי ךל ךל "9 פעוסגפ 9  :סיכקפ 'כ עפק 'קל ,יכ מכ וקני 4

 תואחל .([ך יתריבג) יתרכג םע יתקקזנש ייד אל יאור ירחא יתיאר ,לןאזוופ [אל | יִד סולה .תרגןפ [סלח 1
 יתקקזנש | יח יד | תי -. איד (!ְך א'נ) התאר אל ימע חתיהש (]ך יתריבג וליפא) יתרבג וליפאש אלא ךאלמה
 ,כניאופ .(הנורטמל | תכג'אחופ"] ןמחנ רב .-. ,י*א .[לאומש 2 | 'א יתקקזנש יתרבג ₪ | ןךַנָפ יתריבג סע
 /2 המצמוצו [תמצמיצו* | *א הרבעש ןויכ ,כְומ הרפעו | ף יינפל | י אנורטמל . . ואז הנורטמל לשמ
 תארו ,ָאְָזְד זותאר . . התארו [התאר -- התאר 8 | ירע תכא המצמצו .גָפִד המצמיצו ,1ך יטצמיצו ,ן תמצמצו
 החפשהו (][ן ךלמה תא) ךלמה התאר אלו ,₪ ותתאר . . והתארו ,5א התאו . . תארו ,ץ] תאר ..
 [יכ 1 ספיתובא --- התישארב (?יכ הנאתב תרוכבכ) הניאתב חרוכיבכ* | 1% .., 'תכ [םיבנעכ 4 || יִרתְְד החאר
 | "אפ .ןירוא | (עשוה) ילא תאזה ,יתכיאופה וזה .נ [וז | ןדוי 'ר רטא 5 | ל יוגו ,"'ך יוגו התישארב ..הרוכבכ

 םינש ,*א 'ב ,(טש) "אם" םיתש ,יתוכ [םיתש םיתש | ןֶד החאו ,ן ךכ רחא | (םש) י תהא [תחא תחא 6
 םירואש ,י ןירואש | ,ך השלש ,איְד 'ג ,ינחל שלש [תכופ שלש שלש* | זן רחאו ,] ךכ רחא | ן םינש
 | 'ך תויפורגמו ,ך) תופירגטו ,?א תופרגמו |  םתוא ןירואש ,(פש) י'אפ התוא ןירואש ,ןֶָנְוְד חתוא

 רחא ,ץ] .םינש רחאו .*ןרנפְד םינש ךכ רחאו | .[תכנופְד ץראה תא (] שרייו) שריו < ,יִאְזְו [םהרבא 7

  ,זך השלש החאו ,ןרכנ השלש ךכ רחאו ,ן ךכ רתא ,ו ךכ רחאו | (םש) י םיתש ךכ רחאו , םינש םינש ךכ
 ורפש :[וגו -- ינבו | דד כיחאו ,ינאזחופ [דע | ד דע ('ך 'ג) השלש ךכ רחאו ,(םש) ית שלש ךכ רחאו
 רגלג .| יא הב .[הל | יתכנופְד וזה תנאתה ,*א תאז . . .א א הנאת | (םש) יג יל הס 8 | א וצרשוו
 תלגעה . ..ךכ .[וזה --ךכ9 | .(םש) י יל ,כַנְוִד פומה . ..ותוא רבעה ,י[ךא .[םומה -- חתוא רבעה | א יל
 ףכ ,4 וות תלהועה . . ךל ןיא . . ךכ ,?ך הלרועה . . ךכ ,ך הלרעה . . ךכ ,א וז הלוע . . ךכ ,זך] וזה
 ךכ .(פש) " ה"כקה ול רטא דבלב הלרעה אלא םתרבאב תלוספ היה אל ךכ ,ןך חלרעה . . םומ ךב ןיא . -
 / | ו יל םימת -- ךלהתה | י הלרעה אלא תלוספ ךכ ןיא .םימת .היהו ינפל ךלהתה

 וליפא) יתרכג וליפאש אלא ךאלמה .תוארל .(יתריבג) יתרבג םע יתקקזגש ייד .אל יאגר .ירתא ותיאר .תלחת יג
 א"ר .תיייכו וירכו ,ימצעל יגיב אלא 'וכו ייד אל א " ג ריפרב םש 'ג כ"תאו ,תתאר אל .ימע התיהש (יתריבג
 ייד אל, ,תובתל שוריפ ןה 'התאר אל .ימע התיהש .יתרבג וליפאש אלא ךאלמה .תוארל, .תובתתש 'רגו ,'גכו ויד
 ר ,אל תרשו םהרבא תיבב םיכאלמה תחאר הדבל .איהש יאר ירחַא וקיירו תושקה יוגב .*יתרבג סע .!תקָקזנש
 א טיכתמ האריג התועינצכ תינפ תמצמצש ינפמ תתאר אל הרשנ .יןכו הנוחטמל לשמ גיבשר רמא תז לעו
 יד ,אל יאור ירחא יתיאר םש .שרפמש 'יסופרה 'יגכ סרוגש עמשמ י'כ ריב 'ופמו ,חתֶאר .החפשה רגהו .םיבאלמה
 ואור ירחא רמאד אקפכ .ארקר ,אקוירטו התאר אל יִמע התיחש יתרבג ןלופאש ךאלמה .תוארל ותרבג םע יתקקזגש
 ירתא 'ִמאקְרמו .גגאור ירחא יתואר 'מול ול היה .המע התרבג תתעאר .אלש מיש יאור .ירחא 'מאד א'וכ רייב .ייפב)
 הפעמו היגפ הטצמצו ךלמה .הלאשש תגורטמל הָמּודו תדכל איה אלא תתאר אלש הגימ .עמש .(ונאור ירחא אלו .ואור
 'ב יירתב) .ימלשורי םוגרתב היגפ הזיעתש התאר החפשהו ךלטה .תתאר אלו הינפ .השבכו תשוב .בורמ .תמשע תא
 הגושַאְרת אחסוגה שוריפה .תזמ יעבוג .ילואו ,אהפא תמצמצ .(םורא םש ונינפלו) ירא הונפ יכ (שט .ח*ל.תישארב
 'וגה םשו .התסכ תטצמצ שרפמ סצטצ 'ע ךורעב םגו ,895 דע 971 דע 201 רצ 125 רע לועל .י"מב ועו !!סופרב
 :ג"חעו תאר ,אל .אותו .תתחפש תארו תונפ המצמצו

 הראו ,םומקלמ .םירוא 5 .:תטותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ז"מפ כיוכו גיוכבו ,ריימפ יא א"יכב .ומ תשרפ
 טומאת לעא:הרא רמאג ליזרדבו ,התוא הרואה ומכ (יד חיכ חועשי) תתוא הארח סג ילואו ,(יא 'ח שיזהש) ירומ יתירא םיילמ
 וטו :םונאת יטקלמכ חיידב םש יייטכו 100 רצ :ליעל 'יעו .תחאכ ןתטיקל ןיא םינאתו ,ףרגמ 'עו יב רא יע ךוחעב ייעו
 תנואחב :תרוכיבכ רומא תאד ףוה םתרבא תז יזכו הנאת יכ .כ'ג ושרד גינפ ןמקלו ,שיינכו 'א היס תבש עייעו

 יזכו חא
 יה

 כ'הלכ .'נכ) הית דחא | :442 דצ :ליעל ייעו ילייכב :תזכ .ךכהתאו 6 :יוכו .םכיתובא יתיאר התישארַב
 אמוהנתכו ,יד יוס תטמל לול 'ה רמאמ ףוס ןונגס ןכו .'ופו רמא ךכ 9 = :864 דצו 278 דצ ליעל ייעו ריכ גיל
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 ןויכ .ןוכשי .שרקמב ורי .טשפ אלש דע ,לפנ תמש ןויכו ןוכשי םייק םהרבא היהש  םימיה לכ
 : לפנ אבה םלועב ןוכשי הוה םלועב ,לפנ שדקמב ורי טשפש

 ןועמש 'רב. רזעלא .'ר םשב ןנחוי 'ר הדי 'ר הילא רבדה יי םש ארקתו גי
 רמא) אבא יר  ,אליע ירי לע אוהו תקרצ התוא םע אלא השא םע חושל היכקה קקזנ אל םלועמ
 'תכהו ,(וט חי תישארב) תקחצ יכ אל רמאיו המע חישל ליבשב רכריכ םירוכריכ המכ ייריב 'ר םשב
 רמאיו 'תכהו ,ךאלמ ירי לע יריא 'ר םשב הימחנ ירב עשוהי יר הילא רבודה ייי םש ארְקתו
 :םש ירי לע רמא רזעל 'ר ,[ךאלמ ידי לע אנינח 'רב אמח םשב יול 'ר] (גכ הכ םש) הל י"י

 : םיבולעה ןובלעב האורה התא ובייא 'ר רמא יאר לא התא
 ךיה תוכלמל אלא .רבירל יתקקונש ייד אל הרמא יאר ירחא יתיאר םלה םגה הרמא יכ

 פופט לעוסנמ , יל כ"ק סיפ3ז ,סינפ ןטקל ייעו ,סט עוקלי 9  :סט עוקל 8  :כנ'ס\ 188 75 ליעל ,'פ פל טוקלי 8
 :ף יי ביפ סנכ פועט ,עיי "יפ

 ,יתוד טייק ([ך] םהרבא וניבא) וניבא סתרבא היתש ,כ)פ [םייק--היהש | ד ןמז / גאו סיטי .יכ'אפ [םימיה 1

 | תג וידי | ן קלתסנש ןויכו ,[ְד תמשכו ,יכנ'א תמש ןויכ ,?אזרפ [תמש ןויכו | כג'אפ ןכשי | א-םהרבא יתש

 | ?א טשפשמו ,י'ִאְו טשפשמ ,ל טשופש ןויכ ,ח .. ןויכו [תכגפְך טשפש ןוי:* | כופ ןכשי | שדקמה תיבב

 .תוגו1ך אובל דיתעל לבא : כז אבה םלועל לכא / 5 אבה םלועלו , א בי"העבו | כג ןכשי | שדקמה תיבב | ;ןן וידי 2
 ,+ יבר רכ) ירב הדותי 'ר | + ךאלמ ידי לע ,ןְד יאר לא התא =. [הילא | תכ"אופד רבודה 8 | ד אבל . .לבא
 וג /ת . . רייב ,י . . יגר רג :כו!ְך [ןועמש 'רב | יתכנד ירו .ופ [ןנחוי 'ר | יתכנופד ןומיפ (פְד רב

 | ל יל [התוא** | . ג*א רגדל ,תִד חישהל :י'אפ חישל ,כו [חושל 4 | ם יל , יעמש יר פשב ,ך ..
 . תכגד הליע :'אופ [אליע | יתד איה ףאו כג אפ איה ףא ,ן אוה ףא [אוהו | יתגְוְ תקדצה .כ'אפ [תקדצ
 ,ך יייכ .ל יירינ .ית יריב [גפ יירי** 5 | .תכופד יל רמא | יכנ'אופ אנהכ רב ₪ [אבא | 'ו הלע
 | תפד חישהל .ג] חושל ,יכ'א [חישל | ן יל .ג'א ירכ [ליגשב | יכנפ המכו םירבד -. [המכ | 1% היכרב
 ,ן] יתא י'ר ישב ,!וכגפ [ידיא 'ר םשב | פ ןמחנ | תפָד רב ,י יגור רג ,כגו'ְך [רב 6 | ו 'תכ אהו
 ,ד ינינח) אנינח יר םשב יול 'ר (] ךנטבב םיוג ינש הל) הל . . רמאיו 'תכהו [םש --רמאיו 'תכהו* | ד יל
 רמא ארמז ןב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר ךאלמ ידי לע רמא אמח (כ 'ר םשב ,י יבר רב ,ןֶ'ְד 'רב) רב (נ] הנינח
 רישב יול 'ר ךנטבב םיוג ינש הל . . ביתכהו ,יכָגְוְד םש ידי לע (י ארמז ,ן הרמיז ,כנ 'מא ארמיז ,!ד 'מא ירמיז)
 יי! רמאיו 'תכהו םש ידי לע 'מא רזעל 'ר ,ןך חנ ןב םש ייע ארמז רב . . רזעלא 'ר . . 'מא אמח רב הנינח
 | א הנ ןב םש י"ע 'מוא 'זעלא 'ר .₪ םש ידי לע ארמז ןב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר ,ל סש ידי לע הל
 לא ןי- ,!א םיבולע | בגְו ןנובלעב ,+ פנובלעב | יתכנופד אוה - .א [התא | 'א אנא ,ןכפ וביא 8

 הימא | תכנחד יאו :יופ [יאי | יכאד סולה .תגחופ [פלה 9 | תד ןיבולע . . .יכנופ םובולע לש
 | יד רובדל / תפך רובידל + נחו [רבידל | ג יל ייד .יח יד | ם יל

 םיטוונח ךלמ סטיראל ונווכש ןכתיש יל כתכ רעכאב ז"בר יריריו ,'וכו בותכו ה*דב 844 רצ ליעל י"מבו בייכש 'יפ
 ונווכ ילואו ,'א 'ב ריי תוינומדקב רפוסמש ומכ רוצמב שדקמה תיב תא איבהו  סולובוטסירא סע סתלהל אבש
 וגינפלש רמאמב אוצמל ענמנה ןמו ,'נכו חירצ ויה 'פ ר"כיאב 'יעו םילשוריב סונייספסא ליחב היהש אייברעד סוכודל
 תא .ושבכש .םייברעה תלשממ ןמזב שדקמה תיבב ורי טשפש ןויכ שרפלו רחואמ אוה .רייב שרדמ- רוביחש .היאר

 לכבו ,(48 רצ 'וכו ןעזאפ ןעטסעטלע איד םיוביימ .יע) ק"טתיב םוקמ לע םיירמחמל הלפת תיב ונבו ם
 (489 רצ 487 רצ 409 רצ 899 רצ 147 רצ 16 רצ ליעל) תויכלמ עבראב םיקוספה ושרדנש ר"בב תומוקמה
 רייכיאבו) ,לאעמשיו םודא ןודקמו ןוי סרפו ירמ םידשכו לבב 'וכו דקשנ 'יפ ר"כיאב 'יעו ללכ לאעמשי רכזוה אל

- 

 < לע) תויכלמ חנומש ןהש תוילג עברא לע תינימשה לע א"ד יב 'יפ '\ םילהת שרדמבו (ריעשו םודא 'יגה ב*מ
 יקליבו) םודאו לאעמשי ןודקמו ןוי סרפ ידמ םירשכ לבב 'וכו תינימשה איה םודאו (הנומש םהש תויכלמ עברא
 היבקח הארה רמאמב חי'כפב אתיא םייברעה תלשממ ןמזב ורבחתנש איררפבו ,(ריעשו םודא 'יגה דיילרת 'ר םילהת
 וילע פסונ 'וכו תיעיבר תוכלמ וז המיא שרדב םשו ,לאעמשי ינב ולא רותו יוכו תויכלמ םירתבה ןיב א"אל
 לכו ,תרש םע .תקדצ התוא םע4. :275 דצ פידגו 489 רצו 4871 רצ ליעל י"מב "יעו וכו לאעמשי ינב ולא
 שבושמו סרוסמ רועו ,ייר'ב יתהגהו ייריכ ןאכ םג שכתשנ ליייכבו ,י"מב שייייעו 188 רצ ליעל רבכ רדסג רמאמה
 רמאיו יתכהו םש ידי לע 'מא רזעל 'ר ךאלמ ידי לע ידיא יר םשב 'וכו עשוהי 'ר 'וכו ארקתו 'תכהו ל"יכב ןאכ
 אנינח ירב אמח 'ר םשב יול 'ר תל יי רמאיו 'תכהו ךאלמ ידי לע 'וכו ארקתו 'תכהו יתהגהו םש ידי לע הל יי
 ןמקל סג ייעו אמח (ירב) רב ינינח 'ר סשב יול 'ר ייגה תשבושמו ,נ"חעו םש ידי לע רמא רזעל יר ךאלמ ירי לע
 ב"תו 8 דצ אית א"הגאב ע"יעו 96 רצ 90 רצ 67 רצ ליעל סג "ע ח"ב אמח 'ר םשב יול 'רו ,ג''ספו ח"מפ
 :רטא השאה לא קוספב הכו השא םע רבדל היבה קקזנ אל םלועמ עטוקמ רמאמה 'ב א"יכבו ,800/דצ
 ןנוכלעב האורה 'יגה ט"קלבו ,תי'תע י*שרב 'יעו םיבולעה ןובלעב האורה  היארה הולא יאר לא שרפמ .האורה 8
 (ג''" 'ה הימרי) םהב ןיא רבדהו ט"למ אוהו ,רבידל וינבו אוה הכז 828 דצ ליעל ןכו .רבידל 9 :נ"'חעו םיבולע לש
 יכ ושרדו ,19 רצ איח רוטארעטילסנאיטידארט ןעשידוי רעד עיגאלאנימרעמ עשיטעגעסקע איד  רעכאב ייעו
 ינכו רמא תשמ היינפ ןמקל ןכו) 'וכו ינתואיבה יכ רמא תאד ךיה תוכלמל אלא יוכו ייד אל הרמא םלה סגה הרמא
 אמוחנתבו םש ר"ומשבו אמוחנתבו םיחבזב ,'יעו יוכו ינתואובה יכ יוכו תוכלמ אלא  םלה :ןיא 'וכו םלה ברקת לא
 ,ימצע ןיבל יניב אלא .תיארל 'ולכ יתרבג םע .יתקקזנש יד אל יאר ירחא יתיאר (ג"פ הרעה זיט 'יס .תומש ב"מ
 ותיב ינב 455 דצ ליעל ןנירטאדכו יתרבג תיבב םתוא יאור ירחא רבדמב םיכאלמה יתיאר יאר ירחא יתיאר םעטו
 ת"יכו 'יסופדבו ,יתנייצש י"כב םג .אתיא ונינפלש 'יגהו ,תי'הע י"שרב 'יעו םהל הליגר התיהו ויה םיפוצ םתרבא לש
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 החונמ שיא היהי אוה ךל דלונ ןב הנה רמוא והמ המלשב , (₪י וי תישאיב) קחצי ומש
 ארקיו רמוא והמ והישאיב ,(ה בכ איתר)ומש היהי המלש יכ ביבסמ ויביוא לכמ ול יתוחינהו
 והישאי רוד תיבל דלונ ןב הנה י"ירמא הכ חכומ חבומ רמאיו י'י רבדב חבומה לע
 :לאעמשי ומש תארקו ןכ תדלויו הרה ךנה תומואב לאעמשי ףא םירמוא שיו ,[ (ב גי אימ)ומש
 אוהו בושייב םילדג לכהש רמא ןנחוי יר שיקל שירו ןנחוי 'ר םדא ארפ היהי אוהו (בו 5

 : תושפנ וזוב אוהו ןוממ םיוווב לכהש יירוו םדא ארפ רמא שיקל שיר ,רבדמב לרג

 " רמא ,תולכנ לכוא אוה ףא תולכנ לכוא ובלכ המ ,תווש ובלכ דיו ודי וב לכ דיו לכב ורו
 תווח אשנא ינב ןירייד יד לכו וב בותכש אוה אובישכל וב לכ ריו  לכב ודי יתמיא רועלא יר
 רצנדכובנ: הכה רשא רוצח תוכלממלו רדקל ריהה (חל ב לאיה) 'וו אימש ףועו ארב
 : ןגרהו רבדמב ןרצעש 'תכ רצארדכובנ (חכ טמ הימרי) 0

 "אלא (הי תכ תישארב) לפנ רמא תא ןלהלו ןכשי רמא תא אכה ןוכשי ויחא לכ ינפ לע

 :ניפפ ףופ ןעקל ,סט טוקל 11 = : סט עוקלי 7 | : פע 'כ עוקלי 5

 -- תנה* | פ ביתכד המלש ,א ייתכ המלשב [תכנחוד רמוא (ךֶד אוה המ ,ן אוהמ) והמ המלשב* 1
 . . הנה ,ְד ומש . . המלש ויביוא לכמ . . הנה .ן וימיב לארשי לע ןתא טקשו םולשו ומש . . הנה [ן ומש
 (] אוהמ) והמ והישאיב* 2 | כא ומש היהי המלשו (כ | דלונ ןב) ךל דלונ ןב הנח ₪ 'וגו יתוחינהו
 [ך םירמוא* 4 | כ] ומש . . הנה [ךְד ומש -- ארקו* | א ימאנ . . ,[ןְד ביתכ והישאיב [כנַחַוְּפ רמוא
 ומש תא . . ךנה [תגופ לאעמשי ומש -- ך>* | | אפ םלועה =. [תומואב | .כ)ל יוא * ,תופ'ְד 'מוא
 | תד ויהי = ,יכאהופ [לכהש 5 | כא לאעמשי (כ"א ומש תא) ומש תארקו ,7 וגו תרה ךנה ,ְך לאעמשי
 | ,ינחופ [וב לכ 7 | בפ ל .יתא יאדו ,ןד יאדו ,ן [יידוו 6 | ףד היהי < :יכאחופ [אוהו | אם בושיב

 תד םיוש בלכהו אוה ,פ תווש ,ןְך תווש ובלכ רי ,] תוש . . ודי ,יכ] [תווש --ודי | ךְד ובלכ היב ירק
 | תד יתמ ,י] יתמא .כנח ם [יתמיא 8 | ד גלכה .יכנחופ [ובלכ | (א יל וב לכ ריו ---ובלכ דוו ודי)
 | א בתנש | ת ל .1 ותא ,ינאחפְך ותוא [אוה | יכ'א אבישכ .?א אובישכ ,ףְד אבישכל ,ןרנְו [אובישכל

 | ד ןיראד ,ג ןיראיד | ,!א'ד ןיריאד .?אפ ןיריד ,יתכו [ןירייד | כח לכ ,*אד לכגו ,ינְופִך [לכו
 ריב בהי וגו 9 | (בא יל יוגו -- תווח) יִתְד תויחו . תופ תויח .נ תוח | נאפד אשניא .יתכו [אשנא

 רצג רכובנ ?א רצאנדכובג ,?א רצנ רכובנ ,ן 'דכובג ,ץ) [רצנדכובנ | -. יל [רוצח** | יתתַהְוְד ןוחלוכב ךטלשהו
 < = לוצאר דכובג ,) [!תכ רצארדכובנ 10 | יתכנְד לבב ךלט (י] רצאנ דכובנ ,) רצאנרכובנ ,ך 'צנדכובנ)

 'ץְ] 'יתכ רוצאנ ,ם 'תכ רוצאר י"עתוכְד 'תכ (5 רצאנ דכובנ ,") רצרדכובנ ,[ן רצאר דכובנ ,?ְך 'צאדכובנ)

 .. יכנפ [ןכשי | א לת 11 | א ןיובעש ,תד ןוצאש ,יעכנחופ [ןרצש | יא 'ל ,ן 'תכ רוצנ
 ןלחלו | ג יל ,א ןוכשי ימא אכה .?א ןכשי 'וא אוה אכה .יתְוְד ןוכשי . . אכה [ןכשי -- אכה | יתאוְד ןוכשי
 | י ₪ ויחא לכ ינפ לע |לפנ | ןְד 'יתכ םתהו ,א] 'מוא אוה ןלהלו ,יִנְחה [רמא --

 תארקו 'וכו תרש לכא רמוא והמ קחצי הישאיו המלשו קחצי היכקה יפמ וארקנש םח 'גו םש ייגהו אב אתליכמב
 שיו וגו ומש והישא' רוד תיבל רלונ ןב תנה רמוא והמ והישאיב וכו חמלש יכ רמוא והמ המלשב קחצי ומש
 תוכרב 'שוריבו ,'וכו ורצונ אלש דע םוקסל םייולג םהישעמו םיקירצ לש ןהיתומש וניצמ םיוגב לאעמשי ףא םירמוא
 לאעמשי קחצי ומש תא תארקו קחצי המלשו והישאי לאעמשיו קחצי ןח וליאו ודלונ אלש רע וארקנ יד אתיא םש
 וארקנ תשש םש איררפבו ,ומש היהי המלש יכ תמלש 'וכו רלונ ןב הנה וחישאי לאעמשי ומש תא תארקו ביתכד
 : שיייעו וכו ונחישמ לש ומשו והישאיו תמלשו וניבר השמו לאעמשיו קחצי ןה ולאו ודלוג אלש דע ןתומשב
 !תכרכו רברמב לדג אותו 'וכו לכתש תורבדמב לדגש ארפל המוד םדא םדא ארפ שרפמ ייר .שיקל שירו יי'ר 5
 תושפנ וזוב אותו 'וכו לכתש םדא ינב רחא ףדור יידו םדא ארפ שרפמ ל"רו ,(א"כ א"כ 'שארב)  רבדסב כשיו
 מב 'יעו תיייכו 'יסופדב ףסונש ומכ ובלכ תיב ירק וב לכ דיו שרוד .ובלכ דיו 7 | :'ב ארפ יע ל"תמעו כ"טעו
 לכו וב בותכש רצנרכוכנ אובישכל וב לכ דיו םייקתי יתמיא .'וכו יתמיא 8  :'וכו ריעח ימ היךב 16 רצ ליעל
 ודי התיחו לכ ארקנ ךכיפל 'וכו ןיראד יד לכו בומ לכשב שרפמ ןכו ,לאעמשי ינבמ רדקו 'וכו רדקל ר"הה 'וכו יד
 םשו ,ל כ בו םש לאינדבו ,יתנייצש י"כבו ר"פרב םג אתיא "כו יד ל כו ייגתו ,'וכו רדקל ה"שז לאעמשי ינבב
 ןכו ,ירקח יפל ןירייד ןאכ אבוהו ,(נ"חעו ירק ןיר יד ןמסנ גרובצניג 'צוה  ךיינתבו) ןירייד ירקתו ן י ר א ד ביתכה
 הימריב קוספבו ,ילג אוחו ה"דב 8 רצ ליעל י"מב שיימ 'יעו ויוח אטבמב תארקנ הלמהש ומכ תווח ליייכב .בותכ
 רכובנ ת"יכו ו"רבו ,רצנדכובנ 'ע ךורעב ה"יכו) ותאירקב לגרוט םשהש ומכ רצנ דרכו בג ןאכ אבוה 'וכו רדקל םש
 'תכ רצאררכובכנ שרודו (489 דצו 487 רצ 404 רצ 878 רצ 846 רצ ליעל נ"חב םג 'יעו תובית יתשב רצנ
 . וכו רדקל ייגה ישה ךורעב םגו ,ןגרתו רבדמב ןבכעו ןרגס ןרצעש רצע ומכ שרודו רצא בותכ הלמה ףוסב יולכ
 ך"נתבו | ,רצארדכוכנ ירקחו רוצארדכוכנ ביתכה םש ארקמב  ונינפלו ,'וכו ןרצעש ['תכ] רצארדכוכנ רצנדכובנ
 ןרצעש לבב ךלמ רצנרכוכנ התכה רשא קתעוח בוט לכשבו ,שי'ייעו ירקו ביתכ רצארדכוכנ א"סב ןמסנ גרובצניג 'צוה
 ,ןירבועש םש ייגהו ,ןרצעש שרדה םג אתיל יבו 'א אייכבו ,טוקליבו 'ב 'א אייכב 'תכ רצארדכובנ ג"ל ןכו ,יוכו
 לעו בותכ ארקמבו ,'ב אייכמ ץוח םירפסה לכב הייכ ,ינפ לע 11 = : גיחעו תיכו 'יסופרב קר אתיא ןרצאש ייגהו
 רמא תא יוכו לאעמשי תדלת הלאו תשרפ ףוסב .ןלהלו :'וכו יתיאר ה"רב 199 רצ ליעל י"מב .יעו 'וכו ינפ
 ו "גה םשו ,ביספ ףוס ןמקל קוספת הזל סג ררסנ רמאמתו ,לפנ ויחא לכ ינפ לע 'וכו חליוחמ ונכשיו
 ,נ'חעו ט ש פ ש ןויכ ןאכ םג יתחגתו ,לפנ שרקמה תיכב ודי טשפש ןויכ ןוכשי שדקמה תיבב ודי טשפ אלש
 ורמא רשא 'וכו םילאעמשיו םודא ילהא ג"פ רומזמ םילהתב ארקד יקוספל ונווכש 'רנו ,מ"חיכב ודי טשפ יתמיא ושריפ
 וגיזאה ירפסב ייעו 'וכו םינרד תוחרוא ברעב רעיב וגילת ברעב אשמ 'ג א"כ תיעשיבו 'וכו םיתלא תואנ תא ונל השרינ
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 ,ןימייחת אל רמחד ךינדא דח ךל רמא ןיא ימא הלחמ יונו ירש תחפש רגה  רמאיו :(ח
 יונו ירש תחפש רגה רמא ךאלמה ,ךריב ךתחפש הנה: רמא םהרבא ךכ .יבורפ ךל דחע .ןיירת
 :תחרב יכנא יתרבנ ירש ינפמ רמאחו

 הברא הברה י"י ךאלמ הל רמאוו יוגו ךתרבג לא יבוש ייי ךאלמ הל המאיו+.(י מ
 5 ןינבר 4 ,ךאלמ הרימא רמאנש םוקמ לכב ,השמח רמא אנינח ירב אמח יר  ,הל .וגוורוינ :םיכאלמ המכ
 חונמ המ ,םינורחאל םינושאר ןיב המכ הארו אוב אייח 'ר רמא- ,ךאלמ ינש םוקמ לכב העברא ימא
 הניאו םיכאלמ השמח האורו החפש רגהו (בכ גי םיטפש) וניאר םיהלא יכ תומג תומ-ותשאל רמא
 תוכילה הייפוצ קחצי 'ר רמא ,םינבלש ןסירכ אלו תובאלש ןנרפיצ אחא יר רמא :;םהמ הארייתמ
 :םהל הליגר התיהו ויה םיפוצ םהרבאלש ותיב ינב (זכ אל ילשמ)-התיב

 1 אלש רע סמשב וארקנש םה השלש קחצי 'ד רמא +וגו הרה ךכה י"י ךאלמ הל רמאיו (אי
 תא תארקו ןכ ךל תדלוי ךתשא הרש לבא רמוא והמ קחצינ]  .והישאיו-המלשו קחצי+ ,ורצונ

 יקלי 6 : ז'ע "יק: גיפ סנכ תופט ,סי'עפ ןעקל ,ד"סקסמ .יכ ילטע 'קכי ,סע עוקלי 4 :יכ כ"5 סעק סנצ ,סט וקני 1
 : כילפ סיכדפ ,'5 יד ס"פ סוככנ 'טוכי ,ז"עפ 03 לסליכמ [0 :'כ 'ט סמוי 8  :ז'יכ "5 ילטמ יכיכע

 | ת /רמאי | יתד פא .עכנאופ [ו*א | ת וייטא .עכגוד רמא | ירעתכאפד אלתמ :ן [הלתמ 1
 [ ] ךל תיא -  [רמחד | ן ןינדוא ,[ך ךיינוא :ךְד ךינוא '3א ךינדוא .יע .ךינדוא :כנלאפ [ךינדא | א דחא
 שוחת' ,[ןְד שוחית . ןיימחת .פ ןמ יוחת .ג ןמ ייחת ,ל ןמייחת ,א ןונייהת ,כ ןמ יוהת ,' ןמיהת [ן ןימייחת*
 ,עא :[יבורפ [  ךא ןירמא ,י דיכע ,'ָך ריתע :נכגפל רתע .תן דיתע [ן דתע* | ירחכא ןיוה 2 | ך ןמ

 :6| אפ 'מוא | 5 'טוא | תת םובא :יכגא|פ [סהרבא | י ימורפ ,1] יכודיפ ,כפ .יכוריפ ,ך"עזְךְד יכורפ

 ,כגיד [יג |  תד יפי  .יכנאחופ [אמהח | ו ונמדמ :כפ וגודנ ,יתנָאְָד וגווד ,1ך [וגוודזינ 5
 [.(ילשמ)יכנא יל ךאלמ -- ןינגר | י'א אוח -. [ךאלמ | יכנ לכ | י?א'ד 'ה | י ןינח | פ ירסשב ,יתאחוד רב
 ,י חכ המכ ;מ-(סש) י המ | מםיעתכנ'אפ אב | פ הגינח .(םש) יא אבא רב אייח ,] הוו רב הייח | 'ד 'ד 6

 /] המ חונמ- עא: [חונט המ | י םינושארל . [םינורחאל | י םינורחחא :[ךאפ םינושארה | [ השק המכ

 | א יל ,1 הרש. . .םיתכופיד ירש תחפש ,ל) [ההפש | ץ) יל ותשאל | ?ַאְו רמוא 7 | םיתכנפד חוגמ

 ימ (פש) יתכגאחופ [םיכאלס | ע 'ל .(שש) יג המכ ,א'ָד 'ה [השמח | ם עכ"אפ התאו ,יתנְוְד האור
 ,יפ [הארייתמ 8 | מ (סש) יעתכאד אלו .יגחופ [הניאו | יתד הז רחא (ןך הז) הזב םיכאלמ , ן/ םיכאלמה
 /1 ןנרופיצ [ ן אנוה ,יתד אטח .םעכאחופ [אחא | ן הארי /מ (םש) יעכ'א'ְד האריתנ , ך"אָד הארייתנ

 | י1א וניבא םהרבא ,ְד םהרכַא - וניבא .מכג"אזהןפ [םהרבא 9 | היפצצ | מ ןרושצ :יכ'אזה] ןנרופצ

 ,ן [פמשג | איך 'ג | 'אל יל [תכג'אופד קחצי* 10 | יִתְד םהב תואול .(םש) יכ'א] םהב :מנ'א [םהל
 וליאו =; [ורצונ אלש | *א םוקמה ינפל ,?א תומש םוקמה ינפל ,2 סוקמה ינפל םמשב ,ןךפד ה"בקה ינפל םמשב
 קחציב [גזחופ רמוא (ן אוהמ) והמ קחצוב* | א והישאי |. א המלש 11 | 'א ןה ולא ;תאוְד ןה ולאו ,כנפ ןה
 | 1א קחצי ---תארקו /] ןב ..לבא ,ד 'וגו ןב---לבא ,5 תארקו ..לבא [ףכזד קחצי --לבא* | א 'יתכד קחצי ,[ךכְד 'תכ

 (' יבורפ ךל ןכה ןכ םינש ךל ורמאי םאו ןימאת אל ןה רומח לש ךינזא דחא םדא ךל רמאי םא .'וכו רמא ןיא 1
 / 'וכו יתרבג ירש ינפמ הרמא הטצעב איהו יוכו תחפש רגה רמא ךאלמה 'וכו ךתחפש הנה רמא םהרבא ךכ ןסר
 ר"תמעב 'יעו ןימיהת אלו (ו"ס ח*כ םירבד) ןימאת אלו א"תו ,ןמא ןמ לעפא איהו ןימ יי ה ת וייכ י"פע יתהגהו
 ןמייחתו 'יגה ל"יכבו ;םש שבתשנו בו 'א אייכו כ"יכב ןכו א"הב ןמיהת 'יגה טוקליב םגו  ,ןימיח 'ע ל"תמעו
 ו שייויעו ןוימחת אל יגה םייקמ ןדוא יע .ךירעמבו - ,ניחעו רתע 'ע ךורעבו פ"יכו ג"יכב תיייתב ןכו ,(?םש דוקנו
 היל דתעו יב גיי ביפ בי"ב .ישוריבו = ,תיילרב דיתע תיייכבו ,םש ךירעמב י*כ 'יג ןכו ,ד תע ו*יכ י"פע יתהגה דועו
 ;ריתע ודו ר''פדבו :,כ*יכו ג"וכו פ"יכבו םש ךורעב :ןכו שיירב רתע :יגה .ל"יכבו ,דתע 'ע .ל"תמע ייעו  ןיכירכת
 ,םירפסה בורב .השכתשנ יבור 5 תלמ םגו -:םיסופד הזיאב הגוה ןכו דיבע 'יגה טוקליבו . ,ריתע 'יסופד הזיאבו
 םש טוקליבו) שומ ךיבגל  אפכוא ארמה ךיירק ךוכה ןנבר- רומאד-אתלימ .אה אנמ םש ק"בב ותמגוד רטאמהו
 רמאתו 'וכו ירש תחפש רגה רמאיו ביתכד יוכו (ךיבגל .שומ .אפכוא 'וכו ישניא ירמאד 'וכו אנמ ק"במ קתעוה
 קר וב רמאנש 'ח 'פב םג ג"בחרלו ,הל :גוודזנש היה רחא ךאלמ .ךאלמ הרימא רטאנש 5 :'וכו יתרבג ירש ינפמ
 'ז יפב דועו .יוכו ךאלמ חל רמאיו יתכ איי יי 'ט יפב םימעפ 'גו ,אוה ךאלמ 'ןכו ירש תחפש רגה רמאיו הרימא
 ןטקל ןכו אנינח 'רב א מ ח 'ר 'יגח חנוכנו ,ךאלמ ינש םוקמ .לכב העבְרא ןינברלו ,השמח ירה 'וכו ךאלמ האצמיו
 ריומשב םג ותטשכו ,'וכו םיכאלמ תשמח .תל וגטרזנו התיה הרש תחפש .רגה .ח"ב אמה ריא ייסופדב םג הייעפ
 יקליבו כ"וכו .ג'יכו 'בָו יא א"יבב :ג"ל וכו חעבהא ימא ןינבר רמאמהו .,הלצא תחלש םיכאלמ 'ה תירצמה רגה םש
 הרימא רמאנש םוקמ לכב השמח רמא אנינח ריב אמה בר .יוכו תמכ- םש 'יגהו ,ט"קלב קתעוה אל ןכו םש ילשמ
 האריתמ הניאו התאר 'וכו השמח הרש תחפש רגהו 'וכו רמא חונמ .םינורחאל םיגושארה ןיב המ הארו אוב ךאלמ
 אבא רב אייה 'ר ירהש העברא ירמאד ןנברכ אלו וכו השמח רמאד אנינח רב אמח ברב לש בוט לכשבו ,םהמ
 התאר .רגח ירהש םינויחאל םינושאר ןיב המ הארו-אוב א ב א רב אייח 'ר רמאד אנינח 'רב אמח 'רד אמעט שרפמ
 ימוא חונמ ה מ קתעוח לודגה שרדמבו ;'וכו תוטנ תומ רמאו דחא האר חונמו 'נכו הארייתג אלו דח' םיכאלמ השמח
 ג'תמב ןכו .אחא 'ר רמא 8 > :ןרופצ 'ע ךורעב 'יעו .וכ האריתנ אלו םיכאלמ תשמח התאר רגהו 'וכו תומנ תומ
 ,נ*חעו 'וכו תובא לש םנרפצ איי ה ר"א ט"קלבו ,'וכו אחא בר רמָאו בוט לכשבו 'וכו ןגרפצ אחא בר רמא
 םהב תוארל םיכאלטל .םהל הליגר 9- =: םינורחא לש ןסירכַמ .םינושאר לש ןנרופצ הבוט ןג חנ י ר"א םש אמויבו
 ורוקט רמאמהו ,  ניחעו .יתמלשתו ומש--והישאי יוכו .והישאיב .דע ןאכמ .רפח ל"'יכב .'וכו קחציב 11 | .: גיחעו

 ') ק656 = *) ןמייחְת.



 וודזמ חמ השרפ = ךל ךל +4

 אל התבוטכ :אל יל תפכא יא וגו ךדיב ךתחפש :הנה ירש לא םחבא רמאיו ִו
 ונא התא ונרעיצש רחאמ וזו (רי אכ םירבד) התיניע רשא תחת הב רמעתת אל 'תכ ,התעוב
 ירכנ םעל יתכו ,חרבתו יוש הנעתו 'תכ התערב אלו :החבוטב אל יל תפכיא התא .םידבעשמ
 החפש התא .השענ:הריכג - התוא ונישעש רחאמ וזו (ח אכ תומש) הכ ודגבב הרכמל לשמי אל

 984שימשתמ התענמ: יא אבא יר= יונו חרבתו ירש הנעתו  'תכ התערב אלו התבוטב אל יל תפכיא 5
 :ץחרמל הנתנ תוירנכו םיילד אכא יר-םשב היכרב יר ,הינפ לע ןיסדרוקס החפט רמא הוכרב 'ר ..הטימה
 : הצליחד אחרואנ :[רוש ךהדב] יוגו יי ךאלמ האצמיו ז ז

 :סט עוקל"7 :ספ לוקני 1

 (ת גוטכ) גוטה הל ישע ,כָנְו ךיניעב בוטה חל ישע (כ ךידיב) ךדיב . . הנה ,י 'וגו ךידיב . . הנח 1
 ,1ית ול הרטא ,ך ול ימא ,ןיהרמא ,ח רטא ,כ ימא ,] [א | 'א "וגו ךיניעב בוטכ . . ישע ,ךְד ךיניעב

 | ₪ -- הל ימא ['תכ 2 | התערב אלו | אפ תפכיא אל .יתתנזְדְד תפכיא-תמ , תפכא המ ,ן תפכיא | אפ יל
 , 'ך תונרעיצש ,יפ . .ונרעצש +ןןכוְך ההוא ונרעיצש , ] [החא ונרעיצש | כ רחאמו / ת'א רחא | כ יל ,י אדו [וזו

 ."נזחופ:התוא :|>ך ןיד- ,ןך םידבעתשמ - ןזחפ ןיד  ,י] [םידבעשמ 8 | א היונשב (1א התרעצש) התרעיצש

 .ישחופר'יל ול* | =ת יל .כ תפכא - ל תפכיא-המ. ,ְד תפכיא אל ,1] תפכא ,ךפ [תפכיא | ןךְד הב

 | + תונישעש 4 | ם 'תפ הל ימא ,יתכ גד 'תכ ['תכו | יל חרבתו -- 'תכ | ןך יל התערב -- אל | תל יל ג הל
 ו ] תפכא .ןופ [הפכיא 5-|:א הנשענ ,ּכ הנמס . . ונא ,ןַפְד ההוא . . ונא ,1 התא ןישוע ונא ,י התוא השענ

 וג ₪ [אנא.| -יתגְוְד הינעתו .כאפ-([השתו | יתכאד -יל ;גופ [תכ | ל יל [יל* | יתכאך"ל תפכיא אל
 ,' התחפק ,"ל התחפה ;7"1 התחפנ "תְוְד ההחפט [ן) החפט* 6 | רמא | אפ אניבא רב ,יתןכ גְוְד אנהכ

 י ?ף*אפ ןיפקררוקב ,[ך ןיסיקררוקב . ורדיל ןיסייקדרוקב ,] תיקדרוקס ,") ןוקיררוקס ,"ע ןיקררוקס | א הנוחפק
 ,י ןיילד-/ םיולד:,פ םיוולד :| .יתכנופד .אנהכ .רב אבא | .י ןוקיררוקב 221 ןיקדרוקב ,זְ ןיקסידרוקב
 ,?"ףא תוירגבו ,פ תודונבו ,ְוִד :תוירנבו ,(איינ) !י .יורונכו ,") תורוגכו , ] תוירניכו ,עְזָד [תוירנכו | (אינ) י םילכ

 | ₪ ץחומב | ךֶד הל הכילוה :'יכנאזופ"ל הל הנתנ ,%) האשנ .,ן) .[הנתנ | יי תואירלדנסו , 'ך תוידנפ
 ,'ך השלחד ;ן) אצח  :י'א הצולחד ,?א יאצלוחד , חו הצלוחד ,'ך הצלחד | יעתג"אפ ך אחרואב ,ן .[החרואב 7
 | | ₪ אסחולד ,ןך אש-

 ףסונ שוריפ הזו 'וכו התכזש אלא ןכ ףסונ תיכו 'יסופדבו ,ךאלמה המע רנידש התכז רגהו ייד (וזט יד ביימ) ןב
 | רמא > .'וכו תפכא יא 1 = :נ"חעו ייד שדקה חורב ןכ הרמא יוכו וליא אנינח ר"א םש 'ונהו ,ייחבב סג אתילו
 . 7 וא הב רכעתשאש הער הל השעא אלשו 'וכו היניעב לקאו תרמאש יפל הבוט הל השעא אלש יל חרכהה םהרבא
 יוכו יל תפכיא הימתב התיא םידבעשמ ןנא התוא ונרעיצש רחאמ וזו 'וכו הב רמעתה אל 'תכ החפשל הנרכמאש
 תתוא ונישעש רחאמ וזו 'וכו| הרכמל לשמי אל ירכנ םעל 'תכ דועו חרבתו ירש הנעתו 'תכ הרש התשע המו
 ,'וכו תנעתו 'תכ חרש התשע המו 'וכו יל תפכיא הימתב החפש התוא השענ השאל יל התוא תתנש הריבג

 התוא ונישעש רהאמ רשפא רמא םהרבאו החפשל הנריזחנ ול חרמאש רמלמ ייכ אמוחנתמ אבוה השמ ירבו '
 רוסא רמא שרפמ ט"קלבו ,ילשמ שרדממ ליעל יתקתעהש רמאמה ותמגודו ,הב ןידבעשמו : ןירזוח ונא הריבג
 םימעפה שלשב ל"יכב 'יגה תקייורמש 'רנו ,םילותבב הונרעיצש שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,שייויעו 'וכו הב רבעתשהל
 ינפמ תתבוטב אל תתערב אלו התבוטב אל שוריפ ףסונ 'א אייְּכבו ,נ"חעו ה מ וא א ל תלמ ילב (תפכיא) תפכא
 חיונשב התרעיצש 'ב אייכב ןכו היונשב החרעצש רחא 'יגה םשו ,'וכו רמעתת אל 'יתכ התערב אלו היניעב לקאו
 ןושלו .,י"מב שיייעו 944 רצ ליעל 'וכו התא ןתתו ומכ םימעפ 'ג ל"יכב ח ת א תביתכו ,םילותבב 'יפ סש ןוילגבו
 שרודו ,ג'חעו אנזיב רב אבא יר" 'יגה ט"קלב .אבא 'ר 5 :-וכו ירש חנעתו 'תכ םירמאמה ינש ףוסב ל"יכב רצק
 תטמה שימשת 'א זי"ע אמויב אתיאדכו יוניע תארקנ שימשת תעינמש הטימה שימשתמ התענמש 'וכו הנעתו
 יוכו תתענמ כיכב שוריפ ףסונ ןכו ,'וכו שימשתמ הנעת סא יוכו יתונב תא תנעת סא ביתכד ןל אנמ יונע ירקיאד
 ,הינפ לע םילענמ הקרז וכו החפט 6 :יוניע ארקנש ןאכמ םישנ חקת םאו יתונב תא הנעת םא 'מיתד המכ
 לי'צש 'רנו ,(היקדרוקס 'שה ךורעבו) ןיקררוקס ע"פרשב קדרקס יע ךורעבו ,רפסה ףוגב ל"יכב אתיא ןיסדרוקס 'יגהו
 תתחפנ "יגחו ,לעממ ת הגוהו התהפנ 'יגה ל"יכבו םש ישה ךורעב ייגהש ומכ ה ה 5 ט יתחגהו ,(' ןיקסדרוקס
 סרוג א"יכו ט"יכ רי'ב "יפבו ,ןיסייקדרוקב ההיד וירב יטיש יניב לייכב הגוה דועו ,ע"צו ע"פדשבו ג"יכב םג אתיא
 התחפק 'יגה טוקליבו ,519 דצ סיורקו נ"חעו םילענמב התוא התכה (ןיסקדרוקכ) ןיסייקדרוקב התחפט שרפמו
 ידידי רמאמב ע"יעו 'וכו ושאר לע (חפוק) חיפוק 246 דצו 227 דצ ליעל 'יעו וכו תוקודרקב תחפקמ בוט לכשבו
 ץחרמב םימ וב םיבאושש םיילד  .'וכו םיילד | : 280 דצ גיכ קלח עיגלאיריססא ריפ טפירשטייצ ע"מב ףעל ח"'אר
 ר"פד ךורעבו : ,תוירניכו גייכבו ,רנכ 'ע 'שה ךורעבו ח"יכב םג אתיא תרי רג כו "יגחו ,ילד ןמ ץובק םיילדו
 רצ ביח ל"תמעבו (ו"'ד טוקליב ןוילגב ףסונש תוכמ 'יפה אתיל םשו) 'ורונכו םילכ ר"פד טוקליב א'נב ןכו ,תורונכו
 ,ץחרמב ןהב ןישמתשטש תוחפטמ (?תוי רג בו 'יגה אפידעו ,ימג לש וא םינק לש תלצחמ הרונכ קחודב ייפ 9
 תוידנפו םיילד שרפמו סרוג ט"וכ ר''ב ייפבו ,אתיינרב ביסנ אנא אתלימ אדה יל רטד ןמ 'א 'ו זיפ ק"ב 'שוריב ןכו
 םיסופדב ןכו / תוירנבו ייגה וירו ר"פד שררמבו ,ץחרמה ןמ ןיאצוישכ ןיפיטעמש תרופעמ תוירנפו םימ בואשל ילד
 ידבו .תוידנפו ייגח וניש אשראוו 'דו ןיטטעטש 'דבו ,'וכו ילכ ןימ אוה סג תוירנבו כ מב םג םשו ,םירחא םינשי
 'צוה תדגא שררמב שרפמ ןכו ץחרמל ךילוהל הרש הל הנהנ .ץחרמל הנתנ | :תוידנפו כימב םג  אנליוו
 ,הצולח רוש םגרותמ 'ב י'ותב .הצליתד אחרואב 7 | :ץהרמל הירחא םילכת ךילוהל התחירכהש נ'שר
 ךורעב 'יעו אצולחד אתרוא 'ב י"רתבו אצולחד ארבדמל 'א  י"יתב (ב"כ ויט תומש) רוש רבדמ לא ןכו
 ; וירחא .וסיפדה  ןַכו .תצולחד יִמלשורי 'גרת י"פע היגה כיטבו השלחד אחרואב ייגה ו"דבו ,יב ץלח יע

 1) 800101801. | ?) [/0ע(0200ש
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 הימחנ רב עשוהי יר .(א ל םש) לחר אנקתו תואנק ,( םש םש) םיאס שלש ירהמ תולצע
 תוינבד ,ךילע יסמח םרבא לא ירש רמאתו תוינטטסיא ,תוינרכדו תוינטטסיא ףא רמא
 תא לחר בונגתו תוכנג ,תוינסרפו תוכנג ףא רמא יול יר = ,(אבירבדמב) 'וגו ןרהאו םירמ רבדתו
 : (א דל טש) הניד אצתו תוינסרפ ,(טי אל תישארב) 'וג]

 ימ לכ  רועלא יר ישמ היכרב יר אבר הייח יר 'שמ ימוחנת יר .ךניבו יניב .יי טפשי
 ירי לעו םהרכא ינשל עיגהל הרש החיה היואר ,הירי תחתמ יופש אצי אל ןירה תדימ רחא קיתרהש
 'תכ רבכ 'תכ ךניב איעשוה יר רמא :הנש חימ הייחמ וענמנ ךניבו יניב י'י שפשי הרמאש
 הליפהו הער ןיע הב הפנכנש רמלמ אלא ,הרה ךנה רמול רומלת המ ,רהתו רגה לא אביו
 : יד שרוקה חורב ךכ ימא איבנה עשילא וליא הנינח 'ר רמא ,הרבוע

 : סט עוקלי 7 :יש ג: ספק סככ ,'כ "5 סנטס טלכ ייפ 5

 .עכנאתופ [עשוהי | ְך תוינאנק ,1אזְ!ד תויאקק .כ'אפ [תואנק | תכאפד תוינלצע ,ןְו [תולצע 1 <

  תכנ'או תוינטטפא ,יח [תוינטטסיא 2 | ןך הדוהי ,עא יגמחנ | תו ןב ,ג 'רב | ןך הימחנ .'ָך הדוהי

 [תוננג 8 | ד תוינוגדו / כנאופ [תוינובד | כנא תוינטטסא | ץ) תינרבדו | ןץ) תונאיסטפא ,"ך 'טסוא
 | דך יל / תת תוינאציו :א תוינדוטו ,ןפ תוינדופ ,] תוינרופו ,כזְד [תוינסרפו | ך יל .תכנאחופ תויגנג

 .טופשי + נזחפ [ךניבו -- טפשי 5 | ןך תוינאצי ,ך תוינאצוי ,א תוינררט + ןןפ תוינדרפ ,כְזְד [תוינסרפ 4 | תויבנג

 ,ן [ישמ | 'א םוחנת /תכיאפ אמ- .ן המוחנת | ד יל ,יַאְו ךיניבו - . ('יא טופשי) טפשי כ ךניבו . -=
 | תפד "רו .כגו [ר | כ אנא רב אייח /תכפְד הבר אייח ,ן הבר הייח | [ךומסב ןכו) תכנפ'ך םשב

 | 2 לשל הינש ,תפ לש ויתונשל .ְוְד לש וינשל | .ן היי | ןך תחת 6 | ד אייח .כנזחופ [רזעלא
 | כניאפ ענמנ | א יל :תכוד ךינימו יניב ,ל "גו יניב [גפ ךניגו* יניב | תכאְד טופשי .גופ [טפשו 1
 תא חיל 2 הנמשו םישלש ,ןיְד הנומשו םישלש ף םינומשו . . ,[ך הנמשו םיעברא [ח"ימ | ך .היתמ [הייחמ ל
 ךנב | יתפד 'ל ,] עשוהי ר"א :א איעשוא ר"א ,ן היעשוה . . רמא ,5ֶזְד [איעשוה 'ר רמא | ד םינש

 .כפ [המ 8 | תד 'ל .יכנאחופ [יגכ | 'יתד יל :רא 'יתכ ('א ךנבו) ךנב :ןך יתכ ךניבו .כנ\פ ['תּכ
 סנכנש ,יאופ [הב הסנכנש | כא יל. אלא | באד ןב תדלויו ,תגופ ןב תדליו ₪ ,י [הרה | יתנאחְוְך חמו
 יניב ןנחוי יר רמא ₪ :יכגאחופ [הרבוע 9 | יכ"א ערה | ןח ך הרש הב הסינכהש ,] הל הסנכנש ,5 תב

 [ךכ | יתכגד הרמא :ח רמא |  תכפ יל איבנח | 5 היעשי [עשילא | י ןינח | ְד "יתכ ךנבו ךניבו

 (ת יד) ייד :כ'א ויד .י'אח יד +: גופ יד | ל שרק :יגאפ שדקה [תחוד שדוקה* | יג 'ל .תכאחד ןכ
 | תד ךאלמה ([ך סע) המע רבדל התכזש אלא

 רחא קפרש .'וכו קיתרהש 6 :'תכ ךניב איעשוה יר רמאש ומכו יתנייצש י"כו ל"יכב ךנ * בו ה"כ ,ךניבו יניב 5
 בר ךמא םש ק"בב ומכ רמאמה םעטו ,הידי תחתמ עגפ ילב םלש 'ולכ קלח יופש אצי אל הררועל ןידה תדימ
 רופסל םהרבא אביו ביתכו ךילע יסמח םרבא לא ירש רמאתו 'נש הליחת שנענ אוה וריבח לע ןיד רפומה ןנח
 לש וחתפ לע קיתרהו יד 'ב איפ ויד תוכרב 'שוריב ומכ קפד קיתרה תארוהו ,םש הי'רב 'יעו 'וכו התוכבלו הרשל

 : הדי תחתמ 'וכו רחא עיתרהש ימ סרוג ייחב וניברו ,ל"דרה 'יחבו קתר 'ע 'שה ךורעבו ל"תמעב 'יעו 'וכו
 ח''מ הייחמ וענמנ ירח 'וכו החיה היוארו הנש ז"כק הרש ייח ינשו הנש היעק ויה םהרבא ייח ינש .הנש ח"מ 7
 ילעו םהרבא לש ויחונשל עיגהל 'וכו התיה היואר ייחבבו םינש הנומשו םיעברא ח"יכב הנוכנה 'יגה ןכו ,הנש
 .'תכ ךניב :ו"זרהמ 'יפבו נ"חעו ט"קלב םג אתיא הנש הנומשו םישלש 'יגהו ,םינש ח"מ הייחמ ענמנ 'וכו הרמאש
 קוספ ןמקל דוע .לית המ רהתו יוכו אביו 'ד קוספ ליעל 'תכ רבכ שרודו ,ךממ הרה איהש ךלש ןכה ךנב היב ירקו
 ר"א "יגחו ,'וכו ךלש ןכח רמולכ ביתכ ךנ יב ט"קלב שרפמו סרוג ןכו ,הרבוע הליפהו 'וכו דמלמ אלא הרה ךנה איי
 תורעהב עייעו) ,י"כ השמחבו ליייכב 'תכ (ךניבו) ך נ י ב 'יגהו י"כ תששו ל'ייכב אתיא (עשוהי איעשוא היעשוה) איעשוה
 יותב אלמ ךיניבו ןאכו ךניבו ארקמב תומוקמ ראשב בותכ הרוסמה יפלו ,(87 רצ םירפוס 'סמב רעללימ ייר
 ונמנו ו" םירפוס תכסמב ונמנש הרותבש תודוקנ רשע ןמ דח אוהו ,יש תחנמב 'יעו הארתב ד"וי לע דוקנו ןי'ידוי
 ו"כפ ב*מ ילשמ שרדמבו ג"י יס גיפ .רידמבב ז"לפ- ב"ונ ד"לפ א"ונ נ"רראבו ט"ס 'יפ ךהלעהב ירפסב ושרדנו
 הבירמ 'יליטמה לע א'ייו רבלב רגח לע אלא ול הרמא אלש 'וכו טפשו םש ירפסב שררהו ,'ג דקנ 'ע ךורעב עייעו
 ,רגה דגנכ אלא ול הרמא אלש הילע דיקנה ביונ נ'רדאבו ,ש"ייעו א"ונ נ"רדאבו ר"דמבב ה"כו הניבו וניב
 היה ןניבא םהרבאו התוחפשל רגה רוזחת תרמוא ונמא הרשש דמלמ דוקנ ךיניבש ריוי 'וכו טופשי ילשמ שרדמבו
 ירבד לע סוקסה עירכי ןכ םא רבדב םימש םש לולח .התוא ןידבעשמו ןירזוח ונא הריבג תתוא ונישעש רחאל רַמוא
 רוקנש ללכ רכזוח אל כ'עו ךנ בו ןאכ 'תכ ונינפלש 'יגה יפלו ,'וכו םיבא רמאיו 'פל ךומסב 'יעו 'וכו ךירבד לעו

 יניב שרפמ היהע י"שרבו ,רייפפו ז/'עפ א'נפ ח"מפ ןמקל ןמוקמב ושרדנ תישארב רפסבש תודיקנ ראשו ,דירי
 הליפהו רגה לש תרוביעב ערה ןיע הסינכהש ךינבו היב ירק אלמ הזו רפח ארקמבש (ךניבו) ךיניב לכ ךיניבו
 שרפמו 'תכ ךייני ב רי'בב סרוג י'שרש עמשמו ,יוכו התרה רבכ אלהו הרה ךנה רגהל רמוא ךאלמהש אוה תרבוע
 ךיניבו יניב 'ה טפשי בוט *כשב ןכו .תי"יפיבו ם"ארב 'יעו ןכ הרמא רגהלו אושב ףיכהו ירצב ץ"ונה ךינב היב יוק
 ,''תכ (ךנב) ךנ בו איעשוא ר'א 'יגה 'בו 'א א"יכבו ,הליפהו ןושארה הרוביעב ערה ןיע הרש הנתנש יי אלמ
 ךיניבו יניב היעשוה 'ר רמא קתעוה ו" ייתבבו ,רגה לש הנב דגנכ אלא הרש הרטא אלש "יתכ ךנב י"כ ריב 'יפכו
 הליפהו ערה ןיע הב הסינכהש רמלמ אלא ןב תדלויו הרה ךנה ל"ת המו 'וכו רהתו רגה לא אביו בותכ רבכ ביתכ
 הרמא הלו רגה יפלכ תינפ הכפהש שורדל שי ןיידוי ינש וב שיו אלמ ךיניבו וניצמש יפל לבא םש םייסמו 'וכו
 םש 'יגהו סרוסמ רמאמה תיייכו 'יסופדבו ,ערה ןיע הב הסינכהש סעט הזו ךיבש רבועה 'ולכ ךיניבו יניב 'ת טופשי
 הרה ךנה י": ךאלמ הל רמאיו יפת לע בסומ רמאמהש 'רנ .הנינח 'ר רמא 9 | :ביתכ ךנ בו 'וכו ןנחוי ר"א
 תקבח תא 'וכו חזה דעומל תימנושל רמאש עשולאָכ שדקה חורב איִבנ ָךַכ הל רמא וליא שרוד חירו 'וכו ןב תדלוו
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 הירבח היל רמא ,היתוקיפא רמא .,יריד יקיד עוכת רח היל רמא ,רבוע ךלמה אצמנ םירוסאה תיכב
 ךל יריד יקיד עוכת תרמאד ודכו ,יקפא ןכ ךקפאד המכ ןריד יקיד עובת תרמא וליא ,ךכנ יניד יעבי
 תרמאד ורכו  ,יל כהי ןכ  ךל בהיד המכ םירירע ונא םיכלוה תרמא וליא ךכ ,קיפא אל ילו קיפא
 ןמ ץרז .תווליל ןכלהש םדא ינב ינשל :כהי אל ילו .בהי ךל (ב וט תישארכ) ירירע ךלוה יכנאו

 תרמא וליא .,ךכנ יניד יעבי הירכח היל רמא ,היל ןובהי רמא ,ערז יל לאשא דח היל רמא ךלמה 5
 וליא ךכ  ,בהי אל ילו כהי ךל ערז יל לאשא תרמאד ודכו] יל בהי ןכ ךל בהיד המכ ערז ןל לאשא
 - ₪ םש סש) ערז תהנ א ל יל ןה תרמאר ורכו [יל בהי ןכ ךל בהיד המכ ערז תתנ אל וגל ןה תרמא
 םישנב ורמאנ תודימ עברא ימא ןינברו  ,וינפ הפמיח ןובא 'ר םשב המחנמ 'ר :בהי אל יל בהי ךל
 ,(י חיפש) תעמוש הרשו תויניתייצ .(ו גפש) ויריפמ חקתו תוינרגרנ ,תואנק תוינלצע תויניתייצ תוינרגרנ

 :ע'פ ז"'פ םולסע ייע 9 | : 162 75 ליעל ייעו (6יי ייק ו'פ) 550 יכ כרק סנכ סיכנד 8

 , רענאחפ [עוכת | ן ינדא ךלמל יא ןותנט דח רמא ,פ דח ול יאו | פ ןירוסיח ,] ןירופיאה ,יִכ ןירוסאת 1
 / ם אכלמ 'או ,] ךלטה ימא [רמא | ?ר ןוקויד .י'רתכ"אד וויקד :י'ד ןויקיד .ענ'אחופ [יקיד | י"עתכוְד עבת
 / ם וליאו | ם ךטוק [ךכג | א יל תיא [יעבי 2 | פ 'םאו | נח היקפא ,כְוְד הוקפא .יאפ הינוקפא | נח יל
 זך היתקפאד ,א ךהי קיפאד | תכ:אד ןויקד ,י'ד ןויקיד .ג'אחו [יקיד | ו אכלמ יעבי י ת"א עבת | א ולאד

 וקיפא ,י יל יקפמ הוה .א יתי קיפט הוה /תןֶד ינקפא ,כנזדפ [יקפא | י יל .*אזחפ ךכ [ןכ | 1 ךוקפאד

 | ם יקפא 8 | תכד ןויקד .י ןויקיד .נחופ [יקיד | י ל .תכָו עבת [עובת | .י תרמאש וישכע | ן יתי

 | ל יל :ת ול הוטא ךכ .,י] הרש הימא ךכ ,ד ןכ !כנאתפ'ל ר:* 'פ יקפא | יתוד יל .כנאחפ [ילו
 | 'א יל ,ח ךכ [ןכ | יכ ביהיד | %א םיכלוה ונא םירירע , . . ונחנא ,יתנְד . . ונאו ,כופ םירירע םיכלוה ונא

 | יו יל | (ךומסב ןכו) כד ביהי .יינאחופ [כהי | 'אוד יכנא .יתנ'אפ [יכנאו 4 | א תרמא | תכ'א ביהי
 ,לאופ ול [תכחד היל* 5 | יתגאפ תולל ,כֶד תוולל .ן [תוולל | ית'אחפד -- לשמ :כגַאְו [ינשל
 | ן ךלטח רמא | (ךומפב ןכו) ד ליאשת ,י ליאשא ,כאחופ [לאשא | תד ל .יכנאחופ [דח | ל יל

 | א יל עוז | תד וגל .יכנאהופ ל 6 | תכ ולאד | 'א יעביא | כ ימאו | ד ןובהיו ,יָו ןובה / תנאח [ןובהי
 תוח / ד ביהי הוה .?א ביחי ,כנ'אחפ [כהי | 'או יל .ח ךכ [ןכ | ו ןיבהיד .תכד ביהיד .ינאחפ [בהיד

 ילו בהי ךל יל לאשא תרמאד ודכו , יל בהי . . תרמא ולא ךכ . . ודכו [יל בהי -- ודכו* | ן ןיביהי ויה ,י בהי
 ךל כהיד המכ ערז התתנ אל ונל (אל) ןה תרמא וליא ךכ כהי אל יל בהי ךל יל בה תרמאד ודכ ,ְזְ בהי אל
 תמכ ערז תתנ אל ונל ןה תרמא ולא ימנ אכה בהי אל יל בהי ךל יל ליאשא תרמאד וישכע ,] יל ןיביהי ווה
 | נאפל יל :תד יל ביהי (ןך הוח ןכ) הוה . . ערז ([ך התתנ) תתנ אל . .ימנ אכה ,' יל ביהי הוח ךל ביהיד
 ,עכ"א אטחנמ .ן] [המחנמ | כנפ ילו | (ךומסב ןכו) יתד ביהי .כנ?אופ [בהי 8 | תנ"ך התתנ | א תרמא 7
 | "ך המטח + ן'א הממיח ,יתַפְד אפמיח .עכ"א] [הפטיח | א סחנמ ,עכנ'אופ ןיגא | ית'אְד הימחנ
 | ו תוינרגרוג 9 - | .כ'א] יל ורמאנ | א יד [עברא | כ ןנד ,?א ןינבר | יד וינפב .רעבגאופ [וינפ

 י ג'אז תויאנק .ב?אפ'ִד [תואנק | זך תולצע ,ן תוליצע | (ךומסב ןכו) כ"א תוינתיצ .תחופד תוינתייצ
 | + תוינתווצ | לכאתו וירפט | ךְד -- הוחט [חקתו | ך תוינאנק ,1 תוינק

 ערז יל לאשה .'וכו יל לאשא 5 = :ג"חעו 'וכו ינו יז ב עמוש התאש 'יגה בוט לכשבו םש םגו ,שייייעו ט"קלב
 ןיטיש יניב ויו רוע ףסונו ת ול * ל .בותכ לייכבו ,'וכו ונל לאשה תרמא וליא 'וכו רמא ול ונת ךלמה רמא
 ג"יכו 'בו 'א א'יכבו פ*יכב אתיל ןכו םש אתיל 'וכו ןה תרמאד ודכו רע 'וכו לאשא תרמאד ודכו ןמו ,רפסה בתכב
 .יסמח הרטאש אלא םירבד סמח ךילע יסמח שרוד וניא א"ר םשב מיר .וינפ הסמיח 8 :נ"חעו רמאמה יתמלשהו
 רמאתו תוינטטסיא 'וכו רמא ג"'ביר יוכו 'מא ןינברו םירמאמה וכטסנ שרדה הזלו ,וינפ הסמיחו וילע הלפגו ךילע
 פמח 'ע .ךורעב קתעותש רמאמב .שרדה ןכו ,תררומ תממוקתמ תינטטסיא תארוהו ,ךילע יסמח םרבא לא ירש
 תפמיחו ותוא הטטיחש יסמח והמ ךילע יסמח םרבא לא ירש רמאתו רמאנש תוניסטסא 'וכו םירמ רבדתו ונדמלימ
 ר"'בב קתעוה תינאיסטסא 'ע ר"פד ךורעבו ,(היימנכ ותוא הטטיחש אסמיח טוקליב 'יפה םג עבונ םשמו) הימנכ וינפ
 יתכש 'רפס שי םירמ רבדתו 'פבו תניד אצתו קוספב ונדמלי תדגתבו 'וכו תונאיסטסא ףא 'א ינמחנ רב עשוהי 'ר 'וכו
 םג ןווכ ךורעה לעבש 'רגו הימנכ הינפ הסמח ר"במ קתעוה הימנ 'עבו ,'ב סרפ 'ע ךורעב ע"עו תונאיסיטס ןהב
 בר םש קתעותו סמח 'ע ךורעב ונדמלימו ריבמ םירמאמה ובכרוה לודגה 'דמבו ,כ"מב םג 'יעו ונמליה רמאמל םש
 וררסנ רבדב ,'וכו תודימ עברא : וינפ הסמחו םש ק"יכבו ,היימנכ ותוא תסמחו ותוא הטטהש ןובא 'ר םשב תמחנמ
 תוינרגרג ןח ולאו םישנב תודמ עברא רמא יו ל 'ר ודב םש ייגתו םירמואה תומש יונישב םירמאמה ולאמ םינש
 להאה חתפ תעמוש הרשו ביתכד ןוינמ תוינתווצ וכו ביתכד חוחמ ןיינמ תוינרגרג תוינלצעו | תויאנקו תוינתווצו
 דוע יומא ןנבר 'וכו ירתמ ביתכד ןיינמ תוינלצע 'וכו אנקתו 'נש ןיינמ תויאנק ךאלמה לע התיצמ התיהש
 כ'חאו ,םיומ רבדתו 'יתכד ןינמ תוטטפו 'וכו ירש רמאתו ןיינמ תויגסטסיא 'וטט פו 'ויניפ טסי א םית ש
 ןכיתמ ןנונתמ היה םדא ןט הוה תא תארבל ה"בקה אבשכ 'ינכיסד עשוהי 'ר רמא םיומ רבדתו א"ד םש 'ג
 תינתווצ אתת אלש ןזאה ןמ אלו תמר הניע אהת אלש ןיעה ןמ התוא ארבא אל ה"בקח רמא 'וכו תתוא תארבל
 שייייעו 'וכו אתינררפ אהת אלש לגרה ןמ אלו תבנוג אהת אלש דיה ןמ אלו תינרבד אהת אלש הפה ןמ אלו
 תורהטב םג אתיא ןאכ םישנב הרמאנש הנושארה הדימכו ,םש י"מו ג'הבו 168 רצו 162 דצ  ליעלו
 (תונאיסיטס = תוניסטסא תונאיסטסא תויניסטסיא)  תוינטטסא תוינטטסיא תלמו ,ןה תוינרגרג םישנהש םש
 '% 81 דֶצ סיורק לצא ףעל םג 'יעו תוינסרפ תוינלצע תוינרְבְ וטכ ןלעפ לקשמבו (! ינוי ןושלמ איהש 'רְנ
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 41 הדזמ - המ חשרפ דל ךל

 ןהמ ןהילעב ונהייש ידכ  ריאמ יר םשב ןיכא יר" ידיא יר אנוה יר  ,רובעש אלב םינש בור ואציש <
 התיה הרש הדלי אלש הנש 'צ לכש תבזאתימו תראכתימ איה םירבוע תלכקמ השאהש ןמז לכש =

 ,וז הבולע םולשב ולאשו ואצ ןהל תרמוא הרשו ,המולשב לואשל תונורטמ תואכו :הפוחב הלככ
 המכ ואר תקרצ התיה ולא ,הניאו תקרצ תארנ ,היולנכ הרתפ ןיא יתרבג ירש ןהל תרמוא רגה החיהו | =

 ,ןתימו בסימ אחגשמ הנא אד סע תרמוא הרש התיהו ,יתרכיע דחא הלילב ינאו  ,הרביע אל םינש
 : הרמ םע יוולה = =

 המל ,ןירבדב תא ינפמוח הרוי יר םשכ ןדוי 'ר יונו יפמח םרבא לא ירש רמאתו (ה =
 םישוכח ויהש םדא ינב ינשל ,ךבנ יניד יעבי אבא יר םשב  היכרב יר :קתושו ינויויב עטוש חתאש <>

 : פי'ע יכ עוקני 7 :  "5 6ףכ "כדס 1 |

 :חוד דוכעש :ירתכגאפ [דונעש | (פש) י ןמ [אלב | יִתְד םינשה :(סש) ירכנאחופ [םינש 1
 ירו ,(סש) יִפ ןיבא ירו ,ל ןיבא 'רב [גְו ןיבא יר* | ד יל ;(סש) יפ ידיא 'רו ,ן] [ידיא 'ר | (םש) י" רובעשה ==

 איה | ח היבש יתניאפד ןיד כו [םירבוע 2 | יא ןהילעב ןהמ | יתנ'אפד ונהיש ,ן [ונהייש | ד ןובא =
 ,1ך תבזעתימו ,?א תבזאתמ , ] תבזאתמו [תבזאתימו | 'א תבאכתמ ,יְִכ ָך תרעכתמ , ןְזְדְו תראכתמ | (סש) ו'א יל =

 'טשש) יתגאחופד םיעשח ,ייִד [צ | א לכ | 'אופ 'ל , ןך תזבתמו ,(םש) י תבעתמו ;+ תבעותמו ,ןכְד תבזעתמו =

 תונורטמ ויהו | 1 התפוח ךותל .יןכופְד התפוח ךותב ,א [הפוחב | 'א התיה הלככ 8 - | 5 םינשה [ כ 'ל=
 תמולשב ,ץְד המולש ,יִא [המולשב | (םש) יא תולאושו ,ן לאשימל | יתכנאפד - . תוינורטמ ויהו ,(םש) + תואב =
 :תכופ [ןהל | י איהו ,(םש) יתתפ התיהו .3אוְד הרש התיהו [הושו | תוכנופְך הרש לש (ם המולש) =
 הגולע | (פש) יתכאחופְך לש חמולשב ,+ לש םולשב | א ולאשת לא :פ ולאש | אופ יל ואצ | יד םהל-

 | י רגתו ,ןך תתיהו ,| התיה רגהו ,1א רגה התיה 4 | ן גה ,תד הבולע .[ְד וזה הבולע .יכאפ [וז: =

 :ופד וליא :יכ*א [ולא | תקדצ =. [הניו | יתלאחפ תיאונ | כ יל יש | ידל סהל [תכאופןהל"
 | ח אל י ת'אפד אלש .יכ"או [אל 5 | ןך םרבא םע התיה -. [םינש המכ | כ יל .ן האר [ואר | "א ולאו <

 | יתכאהפד תחא .ן [וחא | כא הליל :חופ הלילל | ית'אחד הרכעתנ /פ הרבע :ם*א] [הרביע =
 אנא אד םע | י ירשו , [ןְד התיהו ,ן ירש התיה .כאתפ [הרש התיהו | יתאחְד יתרבעתנ :כופ :[יתרביע = =

 אר סע / ָף תחגשמ ינא אד םע ,י?ךכנאזד] אחגשמ (ן אנאד המ ,?ְך אנא אד םע אה לע ,1 אנא אד לע) =
 בסינ יאולה ,ָל ןתמו בסמ יוולה ,[ך ןתמו . . יאולה .תןנָפְד ןחימו בסימ יאולה 6 | כ ןתמו בסמ | [ףד אנא >>
 רב ,ך רב ,ןָנ יריב) 'רב (] ןדוי ,[ך הדוי) הרוהי [הדוי | ךילע ['וגו 7 | ן ןתנו בסנ יולח ,יא ןחונו (' בוסנ) <>

 .יעתכגופד םירבדב [ןירגדב | ף ךתוא .עכד התא :ינאחופ'ד [תא | עא ינסמה | יתכנופד ןומיס (י יבה-
 ,יכאזחופ ינויזב | (1 תא ינויזג עמוש) א עמשתש ,ן תא עמושש ,יִמ עמוש תאש 8-| א יל-המל |-א יל" <

 | 1א יעב יא ,תד יעב : יעגאתופ [עגי | יתכנופד אנהכ רב -. [אבא | א קותשתו | ְד ינולקב =
 | עתד + .יכגאחופ [ויהש | יתיאחד -- לשמ ,עכנ'או .[ינשל =

 ר'פדבו ,תובבחתמ תוקפרתמ 'יפ 'ב א"יכ ןוילגבו אקפר רבחל ןירוק יברע ןושְלַב ןכש ןהילעב לע תורבחתמ שרפמ
 : ןהייונב רפסה בתכב הגוהו ןהיארמב ןהילעב לע וכו הנייהתש ידכ בותכ ל"יכבו ,נ"חעו תוקפדתמ 'יגה ודו
 ייגה םש אציו אמוחנתבו ,םש רישהשל כימבו 190 דצ ליעל 'יעו םינב לודיג רעצו לטעו חרוט .דובעש אלב 1

 םירואכ ןכו .תראכתימ 2 = : דובעש אלב םינשה ואציש ירכ רמא אבא רב אייח 'ר םשב אנוה 'ר תותמאה ורקעתנ המל | =
 :ותטגוד יתאצמ אלו נ*חעו ףילאב תבזאתימו םג ל"יכבו ,841 רצו 509 דצ ליעל ניחב רואכו 884 ליעל ם"לאב
 תונורטמ תואבו 8 :םינושארה םישדח 'ג לכ תוקירוטו תורעוכמ הינפ תרבעתמ השאהש ןמזב אתיא םש נירדאבו =

 תקרצ איה וליאכ המצע הארמ אבוה םשו ת"הע י"שרב 'יעו היניעב תתרבג לקתו דיסל שרדה ךשמה הז  .'ןכו =
 המולשב לואשל תואב תוינורטמ ויה רציכ 'וכו לקתו התרה יכ ארתו ט"קלבו ,'וכו יתרכעתנ ינאו 'וכ| תקדצ הניאו =

 תחא הליל ינאו הרביע אל 'וכו ואר יוכו תקידצ הניאו תקידצ תיארנ 'וכו םתל תרמוא רגה התיהו 'הוש לש
 תארמ 'וכו תבולע לש המולשב וארו ואצ תרמוא הרש החיהו הרש םולשב לואשל 'וכו דציכ בוט לכשבו ,יתרביע =

 הכות ןיא .היולגכ הרתס ןיא 4  :יתרבעתנ תחא הלילב ינאו הרבעתנ אלש םינש המכ ואר תקדצ הניאו תקדצ
 יוולה תימתב ןתילו אשיל חיגשא ינא וז הבולע סע .'וכו אנא אד סע 5 = : ב"שר 'צוה הדגא שררמב היכו הרבכ =

 םע תרמוא הרש תתיהו ט'קלבו ,כ"מב םג 'יעו "וכו יפמח םרבא לא ירש רמאתו דימ הינודא םע ןתאו אשא
 םירבדב תחגשמ ינא 'וכו הרש הבישמ בוט לכשבו ,נ"חעו 'וכו הרמ םע ןתינו בסינ יאולה ןתימו בסימ אנא אד

 תרש הרמא .יוכו תא ינסמוח 7 : י"מב שייייעו 18 רצ ליעל ומכ הנ או ל"יכבו ,חינודא םע הילע תניידמו וללח =
 ינויזב עמוש התאש ינממ סמוח התא ךירבד 'ולכ םירבדב ינסמוח התאש ךילע לטומו יל יושע סמח ךילע יסמח =

 ב"ר שרוד ןכו (280 רצ ליעל 'יעו) םירבד סמח אוהש ןאכ יסמח שרוד ס"'ביר םשב י"רו ,ת"הע י"שרב ייעו קתושו =
 ונא םיכלוה תרמא אלו 'וכו ךלוה יכנאו תרטאש ךלצא יניד שקבתי וכו יעבי הרש הרמא ךילע יסמח כייבאר םשב
 יתוא ואיצויש ילש טפשמו ןיד (!יקיד עובת ךלמל דחאה רמא 'וכו ויהש םדא ינב ינשל לשמה איבמו = ,םירירע
 ךלמל תרמא ,וליא ךלצא יניד שקבתי ךלמה סע רברש תזל ורבח ל"א והואיצוה היתוקיפא ךלמה רמא םירופא תיבמ
 ךכ איצוה אל יתואו איצוה ךתוא ילש ןידה עבת תרמאש התעו ינאיצומ היה ןכ ךאיצוהש ומכ ונלש ןידה עבה
 לשמה ןינעבו ,ןתנ אל ילו ןתנ ךל 'וכו יכנאו תרטאש התעו יל ןתונ היה ןכ ערז ךל ןתנש ומכ "וכו תרמא וליא
 דצ ליעל ומכ יקיד עובת ןונגסהו ,216 דצ ליעל ומכ יניד יעבי ןונגסהו ,116 דצ עסינכיילגסגינעק רעלגעיצ ?יע
 עובת יוויצהו ,ןניקד 'עו 'ב סמח ע ךורעבו 218 דצ סג 'יעו ןויקיד עובתל 7% דצו תויקיד תעבות איתש 8
 /ןיבותכח ורביד 217 דצו ןיקידצה 49 רצ ליעל ןמכ ץיונב ל"יכב ןירבדב תביתכו ,444.רצ ליעל עוטק ומכ רי'אלב
 שרופמו קתעוה רמאמהו ,י"ַמב שיייעו 'וכו היתולקתו יוכו היתומשו 125 דצ ליעל ומכ הית יונכה סע היתוקיפאו

( 
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 ,ןילועו ןירמתמ ןה ןהיליאמ , ןיערונ אלו םישוכינ אל ןניא .וללה םינואציקה יזפ ןב הנינח יִר רמא
 יר םשב (רמא) יול יר תוהמא ורקעתנ המלו :הלעת אלש דע העיגי המכו רעצ המכ וזה הטיחהו
 (די ב שיהש) עלסה יוגחב יתגוי ןתחיסלו ןחליפתל .הואתמ היבקהש ןנחוי יר ישמ ובלח יר  .אליש
 יר ישמ הירוע ירא ,(סשפש) ךלוק תא ינעימשה ךיארמ תא יניארה ליבשב .םכתא יתרקיע המל
 ידכ אבא רב  הייח 'ר םשב הימרי יר הנוה 'ר : ,ןהייונב .ןהילעב לע תורקרפתמ  הנייהתש ירכ אנגח

 סועני 'יעו ,'ע יס  םודלופ לעוסנס ,(די'* יכ) יפנוי 'פ סככ סיכיטס כיט 2  :דיפקפפ יכ סיכיטס ליט יקי , סע טוקלי 1
 : יז "כ סליו סעוסנפ 5 | :'3 יס ןילוס ,יפ ד"ס

 , 1 ןיגואצקה ,ץְד םינואצקה | על ,(שיהש) ינ'א אפפ ןב ,י יזוב ןב [יזפ ןב | ן היננח ,ןְד אנד ,) הננח 1

 /1 [םישוכינ | (סש) יתאו יל ןניא | פ פיצוק ,רעד ןיצוקה .יתכאיל םיצוקה ,ן ףיצצוקה ,%%) ןינוציקה
 4 . = [;5 ןיערזנ .אלו .יישרחנ אלו | (סש) ו םישרחנ ,ך ןישנכתמ ,ך ןישכנתט ,פ ןיד :1א םישוכנ ,2ו יישוכינ יעח ויד

 | ..עכאחפ [ןילועו ןירמתמ | ) אלא .ןך ןהילאמ אלא ,[ך ןהיליאמ אלא ,י) ןהילאמו .כ ןהילאמ ,ן םהיליאמ
 .םירמתמו . . ,ך יילועו ןירמתמו םיאצוי ,(םש) י תולועו תורמתמ , ןילועו ןחיליאמ ןירמתמ  ,ן םילועו םירמתמ
 ,ך הטהה ,(סש)י תאזה הטחה ,א] וזה הטחה ,כ)פ וזה הטחהו 2 | ?י ןילועו יימורתמו . . ,ןךְד םילועו
 | ח יעצ ,ייתכנופד עגי .א [העיגי | כן המכ | ך עגי [רעצ | זך םיטחהו ,ך וללה םיטהה ,[) ולה םיטיחהו

 '% / "א [תוחמא | א ורקענ :| (םש) י הב הֶלעת אלש .,י הלעתש ,ןְד ולעי אלש ,כנ?אהופ'ך [הלעה אלש
 . (יד תרמח) רפכד :(ן הליש) אליש 8. |. פד 'ל רטא |- 1 תוהמיאה ,יִתְחחְד תוהמאה .'אְוָפ תוהמיא
 "= -/ ₪. הייבקה היחש | (םש) יתכנופד טשב | (םש) ינ והבא [ובלח | פד ירו :כנ] ['ר | (סש) יתכופְ אתרמת

 < | כא םיקירצ לש ןתלפתל .%א ןהלפת [ןתליפתל | (םש) י /5 ,ן עומשל הואתמ [הואתמ | י ה"בקהש ינפמ
 < :תואתמ ,ן ןתחיסל הוואתמ ,יןךכ ך ןתחישל הואתמו ,*א ןהחישו , 1 [ןתחיסלו | (םש) י יל ,ן ןיקידצ לש ןהלפת
 < 5/1 = :עלפה יוגחב ,ךןִד = יוגחב יתנוי ,כ ₪ יתנוי .יאפ [(ו המ ינפט) המל 4. | "א יל ,(סש) יפ ןתחישל

 5 27 םושמ | כ ןתוחיש עומשל הואתמ יתייהש ליבשב -, [ךלוק תא-| יתכאפד יתרקע + 1] [יתרקיע | ןך - 'או

 | /?כנןפ אפפ רב (ם הנינח ,ו אנינה ,כ אנניח + ] הננח) אננח ,ע אנינח .זֶָד [אנ;ח 5 | (םש) יִנָח םשב
 [ע גח"ל .תודקרפתמ* | ינאו והיש ,(םש) יתכחפד ויהיש .ל הניהתש .[ע הנייהחש* .| ןֶרְד אפפ רב ןנחוי

 == 4 ןייאונב .יתחרד ןייונב ,עפ [ןהייונב | רד תוקפדתמ ,ו?ףיכא פ תוקפרתמ .(סש) ירו תוקרפתמ ל תודקפהמ

 | ן חוג [אבא | (פש) יתד יל .א..רישב ,כפ ..'רו ג [הימרי 'ר | 1 אנוח | .] ןויאנב

 ןב י*ר רמאר ג'עא הנושאר האיבמ דימ רתתו רגה לא אביו שרפמו סרוג בוט לכשבו ,הנושאר הליעב ןמ ורביעו
 לבא תועינצב מ"ה הינש האיב דע ךכ לכ תוחתפתמ תותלד ןיאש ינפמ הנושאר האיבמ תרבעתמ חשא ןיא יאכ ז
 7 ןתוטהל ן תר ר ע ואיצוהו ןמצעב וטלש םו ח ג ת ר"או 'וכו טול תונבב אַצומ התא ןכש הנושאר האיבמ יתא תוצורפב
 .... .ןיאש 'ב ר"ל םשו הנושאר האיכב תרבעתמ השא ןיא ימתס רמאמה 'א ד"ל תומביבו ,הינש האיבמכ הנושאר האיבב
 < = | תמייוקמ םינואציקהו 'יגהו ,םיצוקה איס ןמסנ םש ןוילגבו ,רפסה ףיגב ליייכב הי'כ .םינואציקח 1 :  הנושאר האיבמ ''וכו
 .ועיפדשב היכ) ןיגוצי ק ה אנינח רי'א "יגה 'ד ץק 'ע ךורעבו ,םיצוק ינימ החארוהש 'רגו ,גיייכו חי'יכ י"פע םג
 = .ןיצוקה םש 'יפו וכו ןה ןהילאמו ןיערזנ אלו ןישוכינ אל ןניא וללה (דומלתה ירקיע י"פע ןיצו ק ח ספדוה 'שה ךורעבו
 < - לודגה שרדמכו .'וכו וזה הטחכ הרש לבא רגה ךכ ןיחטצנ ןהילאמו ןערוז אלו ןהלש עקרקה רפוח םדא ןיא וללה
 "% הרש לבא : ןילועו ןירמתמ ןה ןהילאמ אלא ןיערזנ אלו ןישוכינ אל וללה ן ינו צ יק ה  חנינח ר"א שרפמו סרוג
 < :רהתו רגה לא אביו 'מאנ ךכל תחמצמ איה ךכ רחאו חוסיכו שוכנו העירזו השירח הכירצ איהש הטחכ ונמא
 < ותמכ תרשו 'ולכ הטחהו דימ תערזנ החיה הרש דגנ ץוקכ התיהש רגה יולכ וללה ןיצוקה שרפמ י"'כ רי'ב 'יפבו
 = וללת (ןיצוקה "גה םש 'ראלפ י"כב ןכא) םיעוק פה הארו אוב רמאמה הז י'פע בחכ ט"קלבו .הל היה רעצ
 . =  ףבו ןישנכתמ אל 'יגה ו"דו ר"פדבו ,נ"חעו הלעתש דע העיגי המכו רעצ המכ הטחה לבא ןילועו םירמתמ ןמצעמ
 - = .רודיעו שוכינ ןושל 'רג ןישכנתמ כי'מב ןכו ,ןישכנתמ היגה א"אבו ,יוכו (85 רצ ליעל םג נ"חב יועו) עגו המכו
 - .תמכ םייסמ ש"הש 'קליבו ,'וכו עיגי המכו 'וכו ןהיליאמו כ"מב היגח דועו ,וירחא וסיפדה ןכו (871 דצ ליעל ייעו)
 = =, רקעתנ 2 : ול הדלי אל םרבא תשא ירשו ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא הב חלעת אלש דע עגי חמכו רעצ
 7 שיכ םש) הרקע לחרו לחרבו (א"'כ ה"'כ תישארב) איה הרקע יכ הקברב 'וכו הרקע ירש יהתו 'תכ הרשב .תוהמא
 < | תורקעה וליא הזב אל ויריסא תאו 'וכו עמוש יכ יוגו האל האונש יכ ייי אריו א"עפ שיר ןמקל ושרד האלבו (איל
 < 7 ומינפלש םירמאמהו ,'וכו האל ןכש ךל עדת 'וכו תורקע וליא םילפונה לכל ייי ךמוס 'וכו האל ןכש ךל עדת 'וכו
 .. = והקעתג המ ינפמ רמא אפ 8 רב הי נג ה 'ר םשב הירזע 'ר "ידו ריפדב םש ייגתו יוכו יתנוי 'פ רישהשב םג ורדסנ
 "7 תוהמא ורקעתנ המ ינפמ יוכו םשב הימרי 'רו אנוח 'ר ןייונב ןהילעב לע תוקפר תמ וחי א לש ידכ תוהמא
 = = .ןמזבש ןייוגב ןהילעב ונהייש ידכ תוהמא ורקעתנ המ ינפמ ריאמ 'ר םשב יי נו ח 'ר 'וכו םינש בור ואציש ידכ
 = =. התיה הרקע וגמא .התיהש םינש ןכש ןכ אוהש ךל ערת תב עת מו תר ע כ תמ איה ןו\ יר ה תלבקמ חשאהש
 ' ם'גב ירלת בצעב א'דמה הויז הנתשנ הרביעש ןויכ התפוח ךותב תלככ התיב ךותב תבשוי
 .ה*בקה היהש ליבשב תוהמא ורקעתנ המ ינפמ 'וכו םשב ובלח 'רו אתר מ ת רפכד אליש 'ר םשב יול
 ה תואת יתייהש ןכתא יתרקעה המ ינפמו ןכל רמו א יתגי םהל ורומא ןתהיש עומשל הואתמ
 -.. = :ר"א תוהמאה ורקעתנ המלו הרקע ותשא םהרבא םש תודלות אמוחנתבו ,הואנ ךארמו ברע ךלוק יכ רי'הה ןכתחיש
 -- = תואג ןח תורישע ה"בקה רמא םתלפתל הואתמ היבקה היהש 'וכו םשב ובלח 'רו אתרמת רפכד אליש יר םשב יול
 ... !נפמ םירוקע וניתובא ויה המ ינפמ קחצי ר"א םש תומביבו ,'וכו ינפל תוללפתמ ןניא םונב סהל ןתונ ינא םא
 = = וכו המל ה"בקה רמא 'ולכ .םכתא יתרקיע תמל 4 :סש ןילוח עיייעו 'וכו םיקירצ לש ןתלפתל הואתמ היבקהש
 = :םיעוגעגב ןחילעב לע תונעשג .תודקרפתמ הנייהתש 5 = : ת"פיב 'יעו תוריפ השוע וניאש עלסכ ןהש עלסה .יוגחב ושרדו
 == כו גייכ] חייכב םג אתיא תודקרפתמ 'יגהו ,לעממ יולת שייירהו תודקפתמ בותכ ליייכבו ,דקרפ 'ע ל"תמעב ייעו
 ייכ רי'ב ייפבו ,('ח יח חה הדוד לע תקפרתמ ב*הלכו תוקפרתמ 'יגה תארוה ןכ םגש ירגו ,דקרפ 'ע ךורעב
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 9)12 ך--נ זמ חמ השרפ ךל ךל

 לוקל עמש התעו רימה שדקה חור לוקל רמוא יפוי 'ר ירש לוקל םרכא עמשיו
 : (א וט איש) י"י ירבד

 ג : שורק ףוגב תקבדימ תאש ךיירשא הל הרמא ,םירכרב התחקל 'וגו םרבא תשא ירש חקתו ג
 השא אשנ ןנינת ןיינמ שיקל שיר םשב ימא 'ר יונו םרבא תבשל םינש רשע ץקמ

 8 הרמא אדה ,םינש רשע ץקמ אכה ןמ לטביל יישר וניא הדלי אלו םינש רשע המיע ההשו
 : ןיינימה ןמ הלוע הניא ץראל הצוחב ותבישי

 : שגליפל אלו השאל ,רחאל אלו יונו םרבאל התא ןתתו
 ד רועלא יר רמא ,הרביע הנשארה האיבמ רמא אתיח רכ יול יר רהתו רגה לא אביו ד

 טול תונב יתש ןיוהתו 'תכהו היל ןוביתיא ,הנשארה האיבמ תרבעתמ השאה ןיא םלועל 6
 10: היינש האיבמכ ורביעו ןתוריע ואיצוהו ןמצעב וטלש אמוחנת יר רמא ,(ול טי תישארב) ןהיבאמ

 :'5 ד"ק םועכי ,'ג יז ו'פ םועני 'עוכי ,ס"פ סופני סספקופ ,ו'ע ו'פ פופ 4  :סט עוקל 8  :סש עוקלי 1
 : יב יס די'5 סופני ,(יפ ו"עק) ב'נפ יסככ 6סקיקפ ,6"גס ןטק> :סש עוקל 8 :סש עוקני 7

 .יתכפ אידכ ,ןזְךְו רמא תאד המכ ,ך רמא תאד הט ךיה | י הבש שדקה חוה | חד רמא ,תכנאו [רמוא 1

 | או 'ל .תכגְך התחפש תירצמה . . תא ,ף תיוצמה רגה תא ,י רגה תא ['וגו 8 | א ימאנש ,?א ריהה
 / לכ תקבדומ תאש ,*גןפ תקבדמ תאש | יכאְד ךירשא ,ג] [ךיירשא | 2 תחקל .ל החקל [יתאופְ התחקל*

 םרבא תבשל |יוגו -- תבשל 4 | יתכנאופְד הזה (כ שודק) שודקה ףוגל ,'א הזכ שוחק ףוגל | א .קבדתש
 ,?א ינינתד ןאכמ ,1א ןנינת ןאכמ , ןנינתד אהל ןינמ | א יל ,פ 'וגו תבשל ,] םרבא תבשל ,[ךכד :ןענכ ץראב
 כו [(כ'א לטבל) לטכיל | תכאְד יאשר .נן [יישר | א חדהב .תכנוְד המע | גן אהשו 5 | ן ןנינת ןמח
 גו [אכה ןמ | ןךְד תרחא השא אשמ איצוי אלא היברו תיופט :א]ז] היברו (1 תירפ ןמ) הירפמ =

 י פאו תבישי /נחפ [ותבישי 6 | ןךןוְד ןענכ ץראב . ..תבשל ,כ] םרבא תבשל ₪ .א [םינש | ףכַא יד אכהמ
 הניא* | )ל ץראה לא ,ןזך ל"ח לש ,?א ץראל ץוח + תכ'אוְד ץראל הצוח [פ ץראל הצוחב* | ןךְד תבישי ([ך ןיאש) ןיא
 םרבאל התוא ןתתו [וגו -- ןתתו 7 | ךְֶד הלוע :כ הלוע ןיא .פ ול הליע וניא ,?אל הלוע וניא [ג*אזְחְו הלוע
 ול [השאל | נח"ל רחאל אלו ול ,ן רחאל אל | ?א השאל ול .כנְז השאל ול השיא ,ןך'אופְד השיא
 ,] הנושארה | ן הייח ,כ אתויח /תַנְד אתייח ,פ התיח 8 | 5 ומצעל שגליפל ,יתתא שגלפלל | "ל ₪
 ןוביתא ,כ [תיל ןוביתיא 9 | ן[ךְִד הרכעתנ ,] תריביע ,1' הרבע ,כופ [הרביע | (ךומסב ןכו) יתכנפְך הנושאר

 | .פ ןנחוי ,י'א פוחנת 10 | 'אְו יל יתכהו | תד יל ,ם יביתמ ,] ןוביתא .אָזְד ןוביתיא , היל ןוביתה ,* תיל

 | יתד ורבעתנו , וריביעו אופ [ורביעו | זך ןתודע ,2 ץוחל ןתורע +1 תוורע .ן ןתוורע ,י[רא 7 ןתורע

 ינש סורה וליאכ 'וכו חבה 'נש תמ וליאכ סורה וליאכ תמ וליאכ ןב ול ןיאש ימ לכ הגממ הנבא ילוא יתחפש
 . שרדמבו ,נ'חעו סורה ינרק םינ ב ול ןיאש ימ לכ בישר 'צוה תדגא שרדמבו ,ת"הע י"שריפב םג ייעו .'וכו ילוא
 יוכו םונב ול ןיאש ימו 'ןכו אמוס תמכ ןיבושח העברא א"עפ ןמקלו :סורה ותיב וליאכ ןב אלב יורשה לכ לודגה
 תויתואב תמלש הרושב ל"יכב םלשוה 'וכו םרבא עמשיו וירחאלש רמאמה ףוס דע 'וכו ןינוב ןיאו ןמו ,שייייעו
 שרפמ תי'תע י'ישריפב .שדוקה חור לוקל 1 = :יי 'ד יקל ימש התעו דימה תמייסמ הרושהו ,ההיד וידב תונטק
 תמש ארקנ המלו הרש וז הכסי יוכו ונרמאש אוה הז שדקה חור לוקל ט"קלבו\ ,הבש שדוקה חורל ירש לוקל
 לטבי אלש תרבדמ התיח שדוקה חורב בוט לכשבו ,864 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו שדקה חורב הכסש הכסי
 םירבד םכמיע וחק א"דמה ותוא התיפ וכו .תקיו 148 רצ ליעל שרדה ןכו .םירבדב התחקל 8 :'וכו חיברו הירפמ
 שודקה ףוגל תקבדתמ תאש ךירשא הל הרמא ט"קלבו ,181 רַצ ליעל 'יעו לעפתה ןינבמ תקבדימו ,י"מב שיייעו
 שרפמ בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,ניחעו הזכ שודק ףוגב קבדיל תיכזש ךירשא 'וכו התחקל ת"הע י"שרבו ,הזה

 פסונ ןכו ;היברו הירפמ .לטביל יישר וניא 5 : ןקז אוהש ינפמ ותחקל תיצור התיה אלש יפל 'וכו םירבְב
 הנשמה ןושלכ כי'יכו ו"יכבו וגינפלש 'יגתו ,תרחא תשא אשיו איצוי אלא דוע ףסונ ת"יכו 'יסופדבו ,יתנויצש י"כב
 ,'וכו םינש רשע תתשו השא אשנ עטק פ"יכבו ,לטכל יאשר וניא 'וכו אשנ טיקלב קתעוה ןכו ,טש  תומביב
 אצ ןענכ ץראב םרבא תבשל םינש רשע ץקמ ינח-ןהד אמעט שיקל ןב שיר םשב ימא 'ר 'ג םש תומכי ישוריבו
 הכז אל אמש התבותכ ןתיו איצוי אְלא לטביל יאשר וניא 'וכו השא אשנ םש אתפסותה ןושלו ,ל"חב השעש םינש
 וניכרד יפלו ןענכ ץראב םרבא תבשל :םינש רשע ץקמ רברל רכז רבדל היאר ןיאש יפ לע ףאו הנמיה תונביל

 הנממ תונכהל הכז אל אמש םש תומבי ילבבב אתיירבבו ,ןינימח ןט ןהל הלוע ץראל הצוח תבישי
 הדה 'יגה תקייודמש 'רנו ,'וכו ול הלוע ל"וח תבישי ןיאש ךדמלל םינש רשע ץקמ 'וכו רבדל היאר ןיאט
 יישרבו ,ןינמה ןמ םהרבאל ול הלוע ל"וח תבישי ןיאש קר דיגט 'וכו םרבא תבשל בותכתש 'וכו ותבי שי
 תדה שכתשנ ליייכבו ,םייארבו ן"במרב 'יעו י"אל אביש דע לודג יוגל ךשעאו רטאנ אלש יפל םעטה 'יפ

 282 רצ ליעל ייעו ח ת א לייכב ה"כ .'וכו התא ןתתו 7 = :ני"'חעו פייכ 'יגכ יתהגהו 'וכו ץראה לא ותבישי ימא
 'וכו אביו שרוד = .'וכו הנושארח האיבמ 8 :  ג"תעו 'וכו רחאל אלו ו ל 'וכו התוא ןתתו 'יגה ט"יקלבו ,םש ייימבו
 ןינבב ומכ הרה תארוהב לעיפ ןינבב רביע ונינפל רמאמה לכבו ,ט?קלב 'יעו חרבעתנ דימ תילא אבש ןויכ רהתו
 רזעל 'ר רמא .'וכו ןירהתו יפל אינפ ןמקל רדסנ ןכו .'וכו רזעלא 'ר רמא | :רבע 'ע ל*תמעבו ניחב ייעו לעפתנ
 ןתוריעו ,נ'חב םש סג ייעו  'וכו ורביעו ןתוריע ואיצוהו 'וכו רמא יוכו ןירהתו 'תכהו הנושאר תאיבמ 'וכו םלועל
 ,180 רצ ליעל עצמיאבו תונוש םימעפ ליעל םינויליע ןכו לוגס םוקמב ריויהו ןתורע ומכ ל"יכב תומוקמח ינשב
 תונבש יפל סייפמ דועו יוכו ן ת וד ע ואיצוהו 'וכו וטלש אמוחנת ר"א 'וכו ןירתתו איינפמ קתעוה 'ג דע 'ע ךורעבו
 םוקממ ייגה םשו ,('וכו ןירחתו פל ינוקזחב םג 'יעו) םילותב ונייח ןתודע 'יפו 'וכ) ןתודע םוקממ ןמצע תורמשמ םיוג

 תוקשמו יוכו טול תונב ויה םש ריייספבו , ןכ היגהל ךרוצ ןיאו גתעו חייכב קר ןתורע 'יגה ןאכו ,ל"יכב םג
 ןמצעב וטלש ולא אלא הנושאר תליעב ןמ רבעל תשאח ךרד ןיאש פיעא רזעלא רייא 'וכו ונמיח תורבעתמו 'וכו ןחיבא
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 ,הל ןתנו ותכ לטנ ותיכב הרשל ושענש םישעמ הערפ הארש ןויכ ,התיה הערפ תב רגה יחוי ןב
 " המשו תיוצמ תחפש הלו רדיהה רחא תיכב הנורטמ אלו הז תיכב החפש יתב אהת בטומ רמא
 רמא] הל ןחנו ותב לטנ ותיבב הרשל ושענש םיסינ הארש ןויכ ךלמיבא ףא ,ךירנא אה רמא רגה
 (י המ םילהת) ךיתורקב םיכלמ תונב ריהה [רחא תיבב הנורטמ אלו הז תיבב החפש יתב אהת בטומ

 :ירש וז (םששפש) ריפוא םתכב ךנימיל לגש הבצנ [םיכלמלש ןתונב] 5
 אל ,יתכמ איה ןכיאמ ינא תערוי הרמא יוגו ינרצע אנ הנה םרבא לא ירש רמאתו (ב ב

 :תדלמ י"י ינרצע אנ הנה הכירצ איה םמוימ הכירצ איה עובק ןירמואש םשכ
 בקעי לא רמאתו תמ וליאכ ,סורה וליאכ תמ אוה וליאכ ןב ולןיאש ימ לכ ינח [הגממ הנבא ילוא]

 :סורהה אלא ןינוב ןיאו הנממ הנבא ילוא סורה ,(א ל תישארב) יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה

 :("עפ ןעקל "עפ ,סע עוקל 8 :עיע יכ עוקלי 6

 [הישל | (םילהת) יעתגופד ןויכו .מיכא [ןויכ | ג תייה ,ן התייה | םיתכנופד לש ותב ,עא [תב 1
 לטנ ,מ (סש) יתנאְד ול הנתנו . . לטנ ,עופ הל הנתנו . . לטנ [הל --לטנ* | אפ יל ותיכב | (סש) ו הל
 | מ*א יל יתב | םיתאופד אהתש ,(םש) יעָנ [אהת 2 | י ותב הל ןתנ ,ב ול הנתנו לטנ ,ל הל ןתנו
 יי אנד .םענאופ [הנורטמ | ינע כו אהת .., [אלו | 2 הזלש מל וז .?אחופ הזה [ית'אְד הז* | 2 ותינב
 , א םיסינח | | תארשכ [הארש ןויכ | פ פאו | מםיתכנאחופד יל /) [רמא 8 | מ תרחא | ד הריבג ,כ תינד

 תחפש הנתנו . . לטנ .מתכנאְ ול הנתנו . . לטנ .ף הל הנתנו . . לטנ | 'אפ יל ותיבב | 5 םיבוט םישעמ
 אלו (!ם הזה) הז תיבב (] החפש אהתש) החפש יתב אהתש . . רטא [רחא -- רמא* | ו החפשל ותב הל ןתנ ,ן תרשל
 כטומ רמא ,כ רחא . . הנורטמ אלו הז תיבב . . יל בטומ ,יִנאָוָּפ רחא תיבב (י אנורטמ אהת אלו) הנורטמ
 םתונב [2זדפ%ל םיכלמ לש ןתונב* 5 | ל יל ,ְד תרחא ('ך רחא) תיבב הריכג אלו הזה תיבב . . יתב אהתש
 וז /כנח [ייש וז | ₪תדל יל ,נ ןיכלמ לש ןתונב ,ן . . תונב ,י . . םהיתונב .*%א . . ןהיתונב ,א . .
 . . אל [ןירמואש -- אל | א יל ,ל ינא ,כ התיה [יתופ"ל איה* | ך אנא [ינא ל 6 | תפד יל :מיאו הרש
 םירמוא ויתש םשכ אל ,%א םירמוא ןתשכ אל ,'ַא 'ירמוא םהשכ אל , ןירמוא ןהש . . אל ,ף 'מוא םחש
 איה* םמוימ הכירצ איה ל עימק) עובק 7 | י יל ,ן רמוא אותש םשכ אל ,ןְד יל (ך ןירטיא ,יד יירמוא)

 (5 היה) איה עימק ,ן תכרצ אהי סמחמ הכירצ איה עובק ,פ םמוימ איה הכירצ אלא אוה עובק [הכירצ (ל אוה)
 י ד הכירצ איה (ן!ך םומיח) םומיה . . איה עימק ,5א הכירצ איה (?א סייממ ,'כ סימימ) סמיימ הכירצ

 אנ תנה 7 | י הכירצ ינאש עימק ינפמ אלו .םיפשכ ינפמ אל |," הכירצ איה עימק ,ן) הכירצ איה סימיימ
 | א יל סורה -- וליאכ | י םינב | א 'ל ,כ איגת [ינת 8 | יא ינוצע אלא ,תכוד . . הנה אלא ,פ [ינרצע
 -- פאו 9 | ד 'נש לחר ןמ [כקעי -- רמאתו | ך ₪ אוה [תמ | ד -. אוה .יכנופ [סורה | ן וליכ | יכו יל אוה
 | ת -- אוה ולאכ .יכאפד - ולאכ ,נ] - וליאכ [םרה | ד 'וגו .יתכנגאפ [יכנא

 ףסכ ןיב וגוממ לכ חבותכ רטשב תל בתכ הערפ הַתוא ותבחאמ רמוא חרק ןב עשוהי 'ִר  'וכו השאל הערפל
 ,יא ילרתב ע"עו 'וכו תחפשל ושגלפמ ןתב רגה תא הל כתכו יוכו תזוחאל ןשג ץרא תא הל בתכו 'וכו בהז ןיב
 .הויב עיינ םיובגירג עייעו 65 רצ זיי קלח ח*מב 'יעו הרשל רגה תא ןתנ הערפש חדגאה ירוסה םרפא לצא סגו
 הפארש ןויכו התיה הערפ לש ותב י"בשרא תירצמ קתעוח בוט לכשב .התיח תערפ תב 1 :102 רצ יוכו עגערט
 : הל תוגתנ הערפ תיבמ בגתכ ט'קלבו ,'וכו הערפ תבמ הרש תחפש תויתל בטומ תומא הרש לש הישעמ
 : ג"חעו רחא תיבב ה ר י ב ג אלו הז תיבב החפש יתב אהתש כטומ רמא שרפמ וא סרוג תי'הע י*שריפב .תנורטמ אלו 2
 8 יתב תא ךל ןתאש ךיכש הנה ךירגא אח הישל תערפ הל רטא רגה המשו ןוקירטונ רגה שרוד .ךירגא אה 8
 . ירשל ותב ןתנ תערפ רגה המשו בישר 'צוה הדגא שררמב ןכו ,י'וכו אה ר מ א 'יגה רגה 'ע ךורעב םגו ,החפשל
 תיבב דע ןאכמ רפח לייכב .'וכו בטוט רמא 4 : ךירגא אח ירשל רמא ךכ רגה תארקנ ךכלו החקלש תעב החפש
 וידב רפסח בתכב יטיש יניב ל"'יכב ומלשוה םי כ ל מ ל ש ןת ו נ ב תוביתחו ,וינפלש רמאמב ומכ ןורסחה יתמלשהו ,רחא
 םג 'יעו ךלמיבא תבו הערפ תב עמשמ יתרת םיכלמ תונב ושרדש 'יגה םעטו יתנייצש םירפסה י'פע תמייוקמ 'יגהו תהיד
 םשכ אל .יתכמ איה ןכיאמ 6 : 868 רצו 865 רצ ליעל םג םתרבאב ושרדנ הי"'מ רומזמ םילהתמ םיקוספו ,לירְר 'יחב
 אתיא י ת כ מ ייגתו ,נ"חעו יטיש יניב אי ה הגותו יתכמ יג א רפסה ףוגב בותכ ליייכבו , 'וכו יי ינרצע אנ הנה אלא 'וכו
 ייסופדב ןכו * ת ב ₪ יב אקארק ידב שכתשנו ,רוריבב תלמה הספדנ אל 'א אקארק 'דבו ,ו"דו ר"פד שרדמבו טוקליו י"כב
 בתכב יטיש יניב חגוה ע ו ב ק תלט לעו ,הכירצ אוח -- סמוימ -- חכירצ איה עובק בותכ לי'יכב .'וכו עובק 7 :םירחא
 ררבל רשפא יאו ,ררגה לע םיוקה ונטסנ ןכו דרגה לע 'נכ בותכו רחא בתכב כ"ג םמוימ תלמו ,עימ ק רחא
 ייכ 'ג וליאבש ענמנה ןמו ,וייכו פ"יכב םג אתיא רפסח ףוגב לייכב ומכ עו ב ק תלמו ,השרפלו תירקיעה ייגה
 ייע םג תמויוקטח ם מוימ תלמ שרפל השק ןכו ,עימק תלממ עובק שבתשנ היהי י"כ ראשמ םילועמהו םינשיה
 ןושלמ האופר 'טולכ הכירצ איה עימק א" ₪ הכירצ איח םימיימ שרפמו קתעוה םימיימ 'ע ריפד ךורעבו ,םייכ
 הכירצ איח סימיימ תחאה ייגה םינוש םירפסב תונוש תואפרג יתש רי'בב ךורעה לעב ינפל ויהש חכומו ,יסמו יחמ
 יוכו עימק א"ס ריפד ךורעב ןוכנו ,הכירצ איח עימק '' 5 ספדוה עיפרשבו) הכירצ איה עימק תרחאה ייגהו
 שרפמש ט"קל לעב ינפל תרז תירקיעה 'יגה התיה רבכו ,(סימיימ 'יגתל . ושוריפ והזו 'וכו האופר 'מולכ שרפמדמ
 ןכו , וכו אנ הנה אלא הכירצ ינאש עימק ינפמ אלו ם' פ ש כ ינפמ אל יתכמ אוח ןכ(חמ ינא תעדוי הרש הרמא
 םירמוא םתשכ אל יתכמ ןכיהמ 'וכו הרמא קתעוח זי רעש הריקעבו ,'וכו עימק ינפמ אלו םיפשכ ינפמ אל טוקליב
 3 גייכבו ,יוכו עימק אלו שחל אל הל ליעוי אלש ןפואב תרצע י"שהש הבשחש ורוי םש שרפמו ,תכירצ איה עימק
 / ותארוהש אסמימ סיילמ ןאכ סמויט 'יפש רעשל קוחרו ,ך"מסב ס מו מ םג תורקל רשפא ל"יכבו ,רמאמה לכ רסח
 ייעו ,גיעצ| הכירצ איה ףאנמ תקדצה התוא לע ןירמוא ויחש שרפלו (ףעל ח"אר ירידי יל בתכש ומכ) ףאנמ כי'ג
 א אנ אב טייקלב .'וכו ימ לכ ינת 8 :הרקע לע ןכ ןירמוא ויהש אוח לשמ וכו םשכ ילואו ,264 רצ ליעל י"מב סמוימ
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 םהל ןתנ העבש וישכע לבא ,היבקהלש ורמאמ םייקל ירכ לאושיל ויהיו ורוחי חישמה תומיל לבא
 אלו התרמיאו הרשעב איער אתריוח קחצי יר רמא .(א ז םש) יונו םימוצעו םיבר םיוג העבש ינש
 : אהמתא ול הדלי אל םרבא תשא ירשו ןיידעו יוגו יזינקה תאו יניקה תא ןילא לכ ,רחב

 המ השרפ

 א םינינפמ קוחרו אצמי ימ ליח תשא יונו [ול הדלי אל] םרבא תשא ירשו (א זמ
 6 ךיתורוכמ רמא תאד ךיה הרוכיע רמא אנהכ רכ אבא 'ר הרכמ והמ (יאל ילשמ) הרכמ
 יתש לודג ,הנש ןרהמ לודג היה רוחנו הנש רוחנמ לודג היה םרבא ,(ג זט לאקוחי) ךיתודלומו
 ירשו רילומ וניא םרכאו ששל דילומ ןרהו ,הכסילש הרוביעל הנשו הכלמלש הרוביעל הנש ,םינש
 | :ול הדלי אל םרבא תשא

 הימחנ יר ,הדלי רחאל תאשנ וליא לבא הדלי אל םרבאל ו ל יא הדוהי 'ר ול הרלי אל]
 10 הל הרלי אל שורד הלו ול אלא ,[ול] הדלי אל הימחנ יר םייקמ המ ,רחאל אלו ול אל רמא
 : םרבא ול ירש

 ןועב ,הרכומל יאשר היה אלו היתונוזמב בייח היהו תייה גולמ תחפש תירצמ החפש הלו
 ןועמש יר רמא ,גילמ גילמ תאד המ ןוהל רמא  ,גולמ ידכע ןנינחד והמ שיקל ןב ןועמש יר ימוק

 עוקע 12 :סי'ע .יכ עוקלי 10 :כ"ם\ 864 75 לועל 6 : '* פיל ילטמ יכיכפ 'קלי ,ד"סקסס יכ ילשפ 'קלי ,ס"'ע יכ וקני 4
 : םייי ייק סי סילקס יכיכע 'קלי ,כ"שפ 'כ סינספ 'קלי | : פיפ זיפ םועבי 18 :יפ 'ס ז"'פ סופני 'טוכי :וןיכפ סי'כדפ ,סט

 | י םתעמשמ . . באומו םודא יל ימשמ ןומע ינבו םדי חולשמ באומו םודא 'נש -, [היבקה לש 1

 | א אתרמאו ,יתכופד אתרמיאו ,1] [התרמיאו | )ן הייער | ן] התריזה | - םימצעו [יתכנזחפד םיטוצעו* 2

 , פגאופ [אהמתא | יןידעו | יזְרְד היל ביהיד םהרבאל ה"בקה רמא (!י ןליא) ןיליא /כאופ ןיליא +1 [ןילא 8 | יכ אל
 -- קוחרו* | כג'אפ = 'תכ [תשא | או יל .ל וג .יתכנפ ול הדלי אל [ך יוו--אל** 4 | תד יל
 -- אבא 'ר* | כג יל ,ן אוה המ [וחמ 5 | ל יטוגו ,1] הרכמ . . קוחר ,ָך חרכמ קוחרו יוגו [תכא הרכמ

 | יתאפ םהרבא 6 | כ הריכמ /[5 הרוביע ,ן אנהכ רב . . 'ר ירבדכ הרוביע יל ארוביע . . אבא 'ר [תנאפְד הרוביע

 םרבא אצמנ ,י ןרהמ לודג םרבא :א] לדג .[לודג | ן ןרה ןמ | *א לדג | יכאופ יל היה | י רוחנ | כא ף יל היה
 = :יכגאופ [ששל | י ןרה | ן הרש [הכסי | 'א'ְד 'ל .?א רח [הנש 7 | ך לודג ןרהו / פד ןרהמ לודג (פ םהרבא)
 תדוהי "9 | ל יל ,!א יוגו םרבא תשא יישו [יתכנאופְ ול -- ירש* | כ1"אפ םהרבאו | ןְד םינש
 /5 םהרבאל ול | כנד רמא :יאחו רמוא | תכנאוד -- (*א אימחנ) הימחנ ירו (] ןדוי) הדוהי 'ר :8 [(1 ןדוי)
 תחתיה ,ג תושינ | לאל :תח סא .יכ'אד ולא [ג'אופיד וליא* | יכו יל ,1א אה [לבא | כ םהרבאל ,יו ול
 יר . . המ ,י . . חמו ,ןפ [הימחנ 'ר --המ | יא רמוא 10 | 'א אימחנ | תד 'רו .יכנאופ ['ר | ד תאשינ

 'פ [שורד | תד ל :יגפ [אלא | פל ל [תכנוד ול* | תֶד ביתכד חמו ,כ םייקמ ינא המו ,1 'מא הימחנ
 :יכאח [היוצמ 12 | יִתְד יל :5 םרבא ול ירש הדלי ,ל םרבא ול הרש הדלי אל ["ַל םרבא -- אל* | יתנד יל
 | גו יישו | א אהו | יעתכאפְד התיה ,ן התייה ,] [הייח | א יסכנ [תחפש | ְופְד רגה המשו ₪

 ,1ְך 'נתד ,?א ןנתד .עכג'אופ [ןנינהד | ן יאמ ,ן אוהמ | 'א ימק 18 | יכפד הרכמל .עתנאחו [הוכומל

 ,1 רמתאד המכ ,י] רמא תאד המכ ,1א תיאד המ ,עפ [תאד המ | גַאְו ןול | י יל ידבע | י אינתד ,[ןְד אנחד

 | יתכ*אופד גולט גולמ ,ן) 1 [גילמ גילמ | 'ָך רמיתד המכ

 וליא לכ ןכו ךחאב אלו הרוהטה השבכהו םידלי הרשעב העור איה האמטה הריזחה אוה לשמ  .יוכו אתריזח 2
 ייעו האלפה תלמ ןאכ אהמתאו ,דחא ףא הדלי אל םרבא תשא ירשו ןיידעו הרשע םח 'וגו יזינקה תאו יניקה תא
 :265 רצו 95 דצ 45 רצ ליעל ומכ ליייכב ןילאו ,202 ךצו 177 רצ ליעל

 .דילומ וניא םרבאו 7 | : תמותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ו"מפ כייכו גייכבו ,גימפ 'א א"יכב .המ השרפ
 ,י'מב שייייעו 864 רצ ליעל רבכ רדסנ 'וכו לודג היה םרבא רמאמהו ,'וכו הדלי אל םרבא תשא ירשו אלא ,הימחב
 יניב ל"יכב םלשוה ןכו יתפסוה ןכ .ול הדלי אל 9 | :יוכו הרקע ירש יהתו אהמתא דילומ וניא םרבאו םייסמ םשו
 'יסופדבו ,ודצמ םרבא ול הדצמ ירש ה ל הדלי אל "וכו החפש הלו ול הדלי אל .שורד הלו ול 10  :יטיש
 םייוקמ 'א א'יכבו ,ול אלא דלי -אלו 'מוא הדוחי יר םייוקמ יב א"יכב רחא ןונגסו ,נ"חעו הלו ול קר ייגה חייכו
 שרודו .'וכו החפש ולו כ"כאו .'וכו החפש הלו 12 :רמאמה ףוס שבושמ וייכבו ,ול הדל' אלו ול 'מוא הדוהי יר
 םהרבאל תושר היה אלש .ול אלו הל תירצמ החפש הלו ט"קלב ןכו ,הרכומל יאשר היה אלו 'וכו תייח גולמ תחפש
 'וכו ןועב רמאמה איבמ גו ל מ תחפש שרפלו ,יוכו היה אלו היתונוזמב בייח היהו התייה גולמ תחפשש יפל הב
 גולמ ידבע ול הסונכה 'וכו לודג ןהכל הגמלא םש תומביב הנשמה ןושלו  ,'וכו ןוחל רמא גולט יִדבע ןנינתד והמ
 הל וריתוה וריתוה םאו הל ותמ ותמ פא גולמ ידבע ןה ולאו "וכו המורתב ולכאי אל גולמ ידבע לזרב ןאצ ידכעו
 והט 'נמ 'ורימוק יעב 'ךא רב הייה 'ר 'ג םש תומבי 'שוריד איגוסבו ,'וכו ןתונוזמב בייח אוהש ייפעא
 ותשא הרש ההקלנש ישמחה ןויסנ םש א"רדפבו ,גלמ יע ךורעב 'יעו גילמ גילמ 'טא תאד המכ ל"א גולמ ידבע
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 אתינרחא תלת ןונייה ,העבש אלא םהל ןחנ אלו םיממע תרשע לארשיל ליחנמש היכקהלש ותערב
 יא יחוי ןב ןועמש יר  ,הייטונ היימלש הייורע 'א יר [ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא]
 באומו םודא ימא ןינבר ,אניגטרקו יקרתו .איסא יא כקעי ןב רזעיל 'ר  ,אימפסאו איסאו סוקסמרד
 , (ה בסירבד) 'וננ םצראמ ךל ןתא אל יכ ינש הזה םלועב םהל ןחנ אלש השלש םה ןומע ינב תישארו

 | 1 לארשי תא | [ךְ סהל ליחנהל ,א ליחניש ,יכגחופ ליחנמ אוהש | יִתְד םוקמ .כנאחופ [היכקה 1
 -=/א] [(?א ןיממע) םיממע | ךִד הרשע ץרא ,!ך יי ץרא ,ןזך תרשע ץרא תא ,כופ תרשע ץרא ,י"א הרשע
 תאו יזירפה תאו יתחה (' תאו אתיינרחאו אתלת ןוניא) תאו אתלת ןוניה ינומדקה תאו יזינקה תאו ינקה תא
 ינקה תא (העבש אלא םהל ןתנ אלו) ,יזך הרשע ירה יסוביה תאו ישגרגה תאו ינענכה תאו ירומאה תאו םיאפרה
 יפוביה תאו . . ירמאה תאו םיאפרה תאו יזרפה תאו יתחה תאו אתינרחאו אתלת ןוניח ינומדקה תאו יזנקה תאו
 יוחה תא אתינרחאו אתלת ןילה (תעבש אלא םהל ןהנ אלו) ינומדקה תאו יזנקה תאו יניקה תא ,כ הרשע ירה
 (תעבש אלא םהל ןתנ אלו) ,ָף הרשע ירה יסוביהו ישגרגהו ינענכה תאו ירומאה תא . . יזירפה תאו (יתחח לי'צו)
 ישגרגה תאו . . ירומאה תאו םיאפרה תאו יזירפה תאו יתחה תא אתלת ןוניהו ינומדקה תאו יזנקה תאו ינקה תא
 'המלו ,?א עבש . . אלו ,ןפ [העבש אלא -- אלו | רד ינומדקה תאו יזינקה תאו ([ך ינקה) יניקה תא , | יסוביה תאו
 ([ך יזרפח) יזירפח תאו יתחה תא ('ך 'ז) העבש אלא םהל ןתנ אלו ,!ו העבשה ולא . .המלו ,כָגְזְ העבש םהל ןתנ
 (1ך 'ו) העבש םהל ןתנ הטלו (!דך 'ז) העבש ירה יסוביה ישגרגה תאו ינענכה תאו ירוטאה תא םיאפרה תאו
 סח תלאו א ןוניא ןיליאו ,ן אתיינרוח ייתלח ןוניה ןונילייאו [אתינרחא --- ןונייה | ד ליעל (ןך ןשריפ) ןשוריפ
 (ך 'גה) השלשה םה ([ךייד הז יאו) הזיאו , ייכנפ םהל ןתנ ('יכ אל) אלש (ם השלש) השלשה ('י הלאו , ] ןה וליאו)
 יוינקה יניקה (ישגרג) ,] ינמדקה תאו יזנקה תאו יניקה תא ל ינומדקה -- תא* 2 | תחְד םהל (ך ןהינ) ןתנ אלש

 ,גזח היורע [הייודע* | נאופ יל ,יִד רמוא יגר .תכחויד 'מוא 'ר [יא ר | יתכגחפל יל ,א ינומדקהו

 /זזפ היטמ ,ןך אייטוג | יתכ?א אימלש : ן*אחופ הימלש | א היודע ,ל הייודע .יִתְַכְד איברע :פ  היברע

 1 ך פוקסומרר ,ייעכנחו [סוקסמרד 8 | .כנאח 'טא :יתַפְד רמוא | י אייטנ ,ן הייטנ ,כ הייטוינ
 !1 ינפסאו . 1 אימפסיאו ,ך אייד .יעתכפ [אימפסאו | ע איסא ,י איסעו ,ךך אייסאו / תכנאזדופ [איסאו

 | י-אסע | .נ'אחפד רמא .יתכ?א רטוא | א רזעלא .תכנ*אופד רזעילא | א אינפו ,?א אינפאו
 ו 5 אינגתרקו .ן יניגאטרקו | א איקרטו ,י יקרטו ,כ יקריתו ,ן יקרותו ,ל יקוחו [גאחופד יקרתו*
 [יוגו--ינש | ך 'גה י'תכנפ השלשה ,ן [השלש | א] יל וגו םימוצעו --םה 4 | ו אינטרקו ,'א אנגיטארקו
 סצראמ ךל . . ינש ,"7 ןומעמו םודאט ינומדקו יזינק ושעמ יניק באומ תא רצת לא י'תכ באומבו יוגו . . ינש
 באומ תא . . לא יתכ באומבו ריעש רח תא יתתנ ושעל השורי יכ (ף 'נש 'וגו ךרדמ דע) לגר ףכ ךרדט דע השורי
 /3פ ןוטעמו (] באוממ) 'ודאמ (] ינמדקו יזנק) ינומדקו יזינק ושעמ יניק (1 'וגו באומ תא) המחלמ סב רגתת לאו

 ,1! באומו ןומע ינומדקו וזינק ושע אוח ינק באומ תא רצת לא ביתכ באומבו השורי וצואמ ךל ןתא אל יכ ינש
 ינומדקו :יזינק ושעמ יניק באומ תא . . לא יתכ באומבו ריעש רה . . יכ השוהי וצראמ ךל . . יכ ינש המכ טודא
 סב רגתת לאו באומ תא . . 'תכ באומבו ריעש רה . . יכ השורי וצראמ ךל . . יכ 'ינש םודא כ ןומעמו באוממ
 דע םצואמ . . יכ ייתכ ןוטעב ,ְד ןומעמו םודאמ ([ך םה) אוה ינומדקו (ן ינק) יניק ושעמ אוה זנק המחלמ

 | זך באומו ןוטעמ אוה ינמדקו יזנק ושעמ אוה ינק . . 'יתכ באומבו . . 'יתכ םודאבו 'וכ ו לגר ףכ ךרדמ

 -לעביב לעקנעש 'יע םיברעהל ספוחיו םיטוונה יבשומ לעו םדק ינב תוצרא ןהש ינומדקה תאו 'וכו יניקה תא שרפמ
 עשיאעטאכאנ גניטייא ייע היימלש לעו ,728 דצ א"ח רערישו 269 רצ ד"ח (עקעדלענ 'חה רמאמב) 'יסקעל
 ליעל 'יעו ,הנידמ םש כ"ג איסאו ,(*אימפסאו (?איסאו (!סוקסמרד שרפמ י"בשרו ,28 רצ ןעטפירשניא
 /51 דצ טייל קלח חיימבו 154 רצ ןילמ ךרעב 'יעו אימפא לובג אימפסאו קשמד לובג סוקפמרד 'יפ ןכו 844 דצ
 ,ייב תשלשו טוקליו 'יסופדב םג אתיא (רמוא יבר) 'א 'ר 'יגהו ,(*אניגטרקו (+יקרתו איסא שרפמ כקעי ןב לירו
 ייברע יזינקה תאו יאמלש הז יניקה תא אתיא בוט לכשבו ,ימתס םש ןושארה רמאמהו רמוא יבר גיל י"כ תשמחבו
 יניק שרפמו רמוא הדוי 'ר ימלשוריה 'יג י"פע ןכ קחעוחש עמשמו י* ר ירבד (יטוונ ליצו) יטוט ינומדקה תאו
 ,אימלש 'א י"רתבו יאמלש יניקה םגרותמ אי'תב םגו ,יאמלש ל"צ םשו 'וכו יאלמש ןישודיק 'שוריב סרוגש ומכ יאמלש
 ,'וכו םודא 'מא ןינבר ר"בה 'יגכ אותו ,(ןומע לי'צ) ,קלמע ינב תישארו באומו םודא םירמוא םימכחו בוט לכשב ןכא
 ילבבבו :40 דצ ביח ת"הגאב םג ייעו בקעי ןב א"ר ירבדבו ש"ר ירבדב תומשה רדס דוע ימלשוריב םיונישהמו
 רה רמוא הדוהי 'ו האמלשו האברע אחותפנ רמוא ריא מ 'ר  אינת ינומדקו יזינק יניק יקופאל 'ג םש בי'ב
 ,אימפא ייגה "כ ינש י"פע ןמסנ םשו ס"ידב "עו אימפסאו איכא סיקסידרע רמוא ןועמש יר  באומו ןומע ריעש
 באומו סודא ימלשוריבו ונינפל ןושלהו .אימפסא 'עו  איסא 'ע ךורעב אימפסאו איסא סוקסמרד קתעוח ןאכ ריכמו
 יכ בותכ םש ארקמכו ;םירפסה לככ ך ל ה"כ .'וכו ךל ןתא אל יכ 4 : א"מ ביי לאינדב כ"הלכ ןומע ינב תישארו
 רצת לא 'פה ייפע שבתשנ קוספהו ,ריעש רה תא יתתנ ושעל השרי יכ לגר ףכ ךרדמ דע םצראמ ם כ ל ןחא אל
 רמאנש קוספה קר אבוה ונינפלש 'יגהבו ,'וכו השרי וצראמ ך ל ןתא אל יכ  המחלמ סב רגתת לאו באומ תא
 סגו ,מ"יו יט םש םירבד ןומעבו באומב ורמאנש םיקוספה ואבוה אלו ,ולא םיממע השלשמ ןושארה אוהש ושעב
 וש ע ב 'נש קוספה שאר איבמו ןכ סרוג ח"יכבו ,'תכ ןו מ ע בו גייל טוקליו ת"יכו כ"יכו ג"יכו פייכבו 'יסיפדב
 יניק םש ףסונ דועו ,באומ תא רצת לא 'תכ כאומבו ףסונ ל"יכ ןוילגבו ,'וכו ךרדמ דע סצראמ ךל ןחא אל יכ
 יוכו יניק ושעמ אוה זנק 'יגה ו"דו ר"פדבו ,פייכ 'יג סע תמכסמ וז 'יגו ,ןומעמו םודאס ינומדקו יזינכ ושעמ
 הפסוה והזש 'רנו ,וירחא וסיפדה ןכו באוממו ןומעמ יוכו יניק ושעמ אוה יזינק היגה כ"מבו ,נ"חעו ןומעמו םודאמ
 יכ 'פה םג אבוה אל םשו תומוקמה ינשב ימלשוריב אתיל ןכו ,ט"קלבו תיחע י'שרב קתעוה אלו תרחואמ
 : וכו קחצי יר רמא .ןומע ינב תישארו באומו םודא 'מא ןינבר קר ייגה 'כו 'א א*יכו וייכבו ,'וכו ןתא אל
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 יר רמא היכרב 'ר = ,ול הלינ אכהו הזה רמא הנרחו ול הליג אל אכה םלועה ול הליג הוה םלועה
 : ול הליג אוהה סויה ןמו רמא הנרחו ול הליג אוהה םויה דע רמא דח הנינח ירב יסוי 'רו רועל

 וומאמ ףא ןמחנ ןב לאומש יר םשב יתסוד ירו אנה גר יוגו ץראה תא יתתנ ךערזל
 ורמאי אבא 'ר םשב ןדוי יר  ,יתתנ אלא בותכ ןיא ןתא יתתנ ךערול ינש השעמ היבקהלש
 5 י*י הדופ יכ ןיבא 'ר רמא ,(ב זק םילהת) םלאנ רשא אלא יתכ ןיא םלאוג אוה רשא ייי ילואנ
 ןיא םרפא יכ םצבקאו םהל הקושא ימא ןינבר ,(י אלהימרי) הדפ יכ אלא 'תכ ןיא בקעי תא
 רבכ (ה ד היעשי) ארבו אלא 'תכ ןיא ייי ארביו עשוהי 'ר רמא |, (ח י הירכו) םיתידפ יכ אלא 'תכ
 : הנקתמו היורב איה

 גכ וניאש יפל ןמחנ ןכ לאומש יר םשב יתפוד 'ר ['וגו יזינכה תאו יניקה תא] (אכ--שי 200
 10 הלע ךכ ןנחוי יר םשב אבא 'ר םשב ובלח 'ר  ,םהיתתת םיאפר איבמ אוה ךכיפל יוחה ןאכ ריכומ

 עוקני 9 | :ינ ייפ ז"ק סילסס טכדע ,'ס 'ד סיעשי יכיכמ 'קלי , ס'ע כ טוקלי 8 :' "כ סכט ייס כ'3 סעוסנפ ייע 2
 : יס וכ סכסכ סנב ,יד ס"כ ס"'פ ןיטוריק 'טוכי , 3 וכ ו'פ םיעיבט 'עוכי ,סש

 תג אנירחו | א יל ;תִד ול חלג אל . . םלועה לבא ,כנפ ול . . םלועהו [ול -- םלועה | ךְד הלג 1
 ו 'ָך אבה םלועה דחאו . .םלועה דחא אפ אבה םלועהו תזה םלועה [אבהו הזה | כאזדפ דחו ,ך אנרהואו

 םשב ,ןֶד רזעלא יר | כ יל רמא | א יל ול --- ןמו -- היכרב יר | [ך הארה ,ך הלג | ןך ב"הועה תאו . . םלועה תא
 כ אנירחאו ,  אנירחו ,ן [הגרחו | תד הלג | תכפְך הזה ,ג [אוהה | תד רב .כנ [רב 2 | כ רזעלא 'ר
 | מכוו | תאפד - . 'ר /מיכנו [אנוה בר 8 | ן הליג אל ,תד הלג | תגד דע :פ ןמ [ןמו | ןךפ דחו ,'ְ אנרחואו
 | פ ורמאמב , ן רמאמ | י ינמחנ | כ ירב :מיתנפְ רב ;ן [ןב | ם אסוד ,ן ייאטסוד ,ן יטסוד ,מיזְִֶכ ך יאתסוד

 ץואה תא ןתא /מיכפ [ןתא | גופ יל יתתנ | א יל יתתנ אלא --ינש | א ול ('א הלג) חליג [השעמ 4
 / כ יתתנ ךערזל ;מיתגנפ [יתתנ | ן ןכ יתכ ןיא .מיתכנפד ןאכ (תכנפ 'תכ ,מ בותכ) ביתכ ןיא | יִתַנְוְד תאזה

 | טתכנופְד אנהכ רב ₪ אבא | ל יל [מתכופד ןדוי** | ך תאזה . . יתתנ ,ן תאזה ץראה תא . . ךערזל
 אל :גו ןכ יתכ ןיא :יכחפ ןאכ (כ יתכ ,מ בותכ) ביתכ ןיא | מיכפ 'ל אוה 5 | ל יל |[םיתכנופד"ל ורמאי*

 יתכ ןיא .מיתאפד ןאכ (תאפ 'תכ :מ כותכ) ביתכ ןיא 6 | מ'א ןדיי .תד ןונא .כנ*אחופ [ןיבא | תִֶד רמאנ
 | מכ והכא ,נאופ יול ןב עשוהי ,ןך עושוהי 7 | טתנאוד בקעי תא י"" ₪ ים [הדפ | (ךומסב ןכו) גן ןכ

 | ג ןכמ לכ לע . - .מיתכאו יי ₪ [ארגו | םיתוד ןויצ רח (מי ןוכמ לע) ןוכמ לכ לע - :כנ?אפ [י"י ארביו
 ,גן [הנקתמו | א יוארב .?א יורב ,2] האירב ,ל היייב :מי האוב [תנפְד היורב* | | א אוה 8
 | תכגפד רב :ו [ןב | ג יאטסוד .תכאפְד יאתסוד 9 | א ןקותמו ,י אנקתימו :מפְד תנקותמו ,'כ הנקתומו
 | כ יל אוה | א ךכל | ת יוחה תא , ייוויח ,ן יוויח ,כ יויח ,ילאיד יוח | ל הנח [(ן ןכ) ןאכ** 10 | + ןיאש
 | יכחפ התלע :גְוְד תלע :תןא [הלע | ן חוו רב ןועמש ,כפ אנהכ רב . . םשב [אבא 'ר םשב
 םירתבה ןיב תירב תא םהרבא םע ה"בקה תרכש םויב היה השרפה וזב רפוסמה ערואמה לכד רתוימ "וכו תרכ
 ןמ ו רמא הנרחו 'וכו אוהה םויה דע רמא דח יאנתד אתגולפ יארומא ישרפמדכו ב"תועו ז"תוע ןינעל והושרדו
 אנרחואו 'וכו הזה רע רמא דח 'יגה יפל ןהו ונינפלש 'יגה יפל ןח ושוריפו רמאמה קומעו ,'וכו אוהה םויה
 ןנחוי 'ר םימיב אב והמ םימיב אב אתיא םש ביימ אמוחנתבו ,שררמה ישרפמב 'יעו 'וכו או ה ח םויה דע רמא
 יתתנ ךערזל ול רמא םימיב אב רמאנ ךכל אכח םלועבו חזה םלועב רמא רזעלא 'רו הזה םלועח לש ןוליוב רמא
 ב"ח א"הגאב 'יעו 'וכו םימיב אב רמאנ ךכל אבה םלועבש המו תזח םלועבש המ ול הארה 'וגו תאזה ץראה תא
 ,אבה םלועה ול הליגש רמלמ אותה ל"ת המ 'וכו אותה םויב ונינפלש רמאמה הז י"פע בתכ ט"קלבו ,67 רצ
 י"כ השלשב דוע ה"כו .אנוה בר 8  :ונעישויו ול וניוק תז וניתלא הנה אוהה םויב רטאו א"הכו םש ףיסומו

 ול היה ונלאג רשא 'וכו ורמאי אד 'ג םש ב"מ םילהת שרדמבו , אנוה 'ר 'יגה אפידעו ,יריכמ 'קליו ו"דו ר"פד
 רמא (סלאגי רשא 'ח ילואג ורמאי וא דוע אתיא רבכמ ספדנש םילהת 'מבו) םלאג רשא 'ה ילואג ורמא וא רמול
 יבר םשב אנוח יבר רמא ףסונ םשו) אוה השעמ ה"כקה לש ורמאמש המל רמוא אוה הפי םולש רב הדוהי 'ר
 דמל התא יממו (אוה תשעמ ת"בקה לש ורמאמש דמל תא רחא םיקטמו ןמחנ רב לאומש יבו םשב יאתסוד
 וישכע דע אלהו רבכ םהרבאל ול ויה םינב יכו יתתנ אלא רמוא וניא ןתא 'וכו תרכ אוהה םויב ביתכ המ םחרבאמ
 ילואג רמוא ןאכ ףא השענ השעמ ירה רבד יתרמא ה"בקה רמא השעמ אוה ה"כקה לש ורמאמ אלא דילוה אל
 המל םעטה שרפתנ אלו ,'א יז םירבד ייעו םיממע יז רפסמב הנטנש .יוחה ןאכ ריכזמ וניאש 9 : םלאג רבכש 'ה
 ובלה 'ר 10 :  םהיתחת סיאפר איבמ המל יוח רזג סאד המית א"א לעב בתכ ןכו ,יוחה ריכזמ וניאו םיאפר איבמ
 אובל דיתעל הל רתפ ךיתובאמ 'וכו םייקמ המ 'וכו ךיתובאמ ךברהו ךביטהו 'ג םש ןישוריקו תיעיבש ישוריב .'וכו
 ןידיתע םתאו םיממע ('ז ץרא) תעבש לש ץרא ושרי ךיתובא ןנחוי 'ר םשב אב רב ןוע מ ש ןבלח 'ר רמאד
 הדוי 'ר ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא ןוניא ןיליא ('תיינרחא) אתיינרוח תלת םיממע רשע לש ץרא שריל
 קשמדו אימפסאו איס א רמוא ןועמש 'ר (הייטבנ הייכש יאלמש) תייטבגנ איימלש איברע רמא
 םודא ('וא 'ר) רמוא יבר יקרותו ינגיתרקו אייס א רמוא בקעי ןב רזעיל יר (קשמרדו הימפסאו איסא)
 רב ןוע מש ובלח 'ר שיכב 'יגה ימלשוריה 'יגכו ,יוכו ולאגנש פ*"עא ךיתובא ךיתובאמ ןומע ינב תישארו באומו
 ותעדב הלע ךכ ורמא ןנחוי יר םשב אבא רב היע מש 'רו ובלה 'ו שבתשנ בוט לכשבו | ,ןנחוי רישב הוו
 ארקמב םייונמה ןה ןיממע תרשעו ,'וכו םהמ חינה םב תוסנל ידכ םלוא לארשיל ןיממע תרשע ליחנהל ה"בקה לש
 וניא ןכו ונינפלש 'יגה יפל ןאכ ר"בבו ימלשוריב ןטרופ וניאו 'וכו ירמאה תאו 'וכו יתחה תאו 'וכו יניקה תא
 ומכ 'וכו יניקה תא יתפסוהו יוכו תלח ןונייה ןושלה סג םיכסמ ימלשוריה 'יג םעו ;םהל ןחנש םימטע העבש טרופ
 יברש 'רנו (?הייטונ היימלש (הייורע יבר שרפמ תורחאה תוצרא שלש ןתואו ,נ"חעו יטיש יניב ל"יכב םג הגוהש
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 אוהה םויב ודכ ןמ היינונמ ארה עוטק היבקה ול רמא ,ררבא המב 'א םויה לכ המתו נשוי
 רב אננח יר  ,הנינח ירב אמח ירו יריא 'רו ןדוי ירו אפפ ךב אננח יר תקולחמל ונאב ,יונו י*י תרכ
 דחא ןקז םושמ רמא יינח ירב אמח ירו יריא ירו ןדוי 'ר א ,תויכלמה תא ול רריב םהרבא רמא אפפ
 איימוא תבכרה (בי וס םילחת) ונשאר ל שונא תבכרה .ריהה תויכלמה תא ול ררב היבקה 'ר םשמ

 רֶבַע רשא 'תכד ול הארה ףוס םי תעירק ףא יא עשוהי 'ר :(םשפש) םימבו שאב ונאבכ ונשארל 5
 : (גי ולקםילהת) םירזגל ףוס םי רווגל רמא תאד ךיה הלאה םירזגה ןיב

 רמא רח הביקע ירו ייכז ןב ןנחוי ןבר ןדוי 'ר וגו םרבא תא יי תרכ אוהה םויב (חי בכ

 ,ג ראו :תכופד רמא [א | יתכנפד וחוא -. ,(סשש) יעאו [לכ | א המח ,יעְתְו הימתו | א יל בשוי 1
 (ןך םנהגב ,ן סגיהגב ,ינ'אפ'ד םנהיגב) םניהיגב - ?) ['א רחבא ,כ רובא ,'א רורבא) רובא | יעכא יל
 ,יעכנאופ [היבקח ול רטא | "א ןישק תויכלמ השק םנחיג ,כ םניהגב וא תויכלטב .יתג'אפְד תויכלטב וא

 ,י*"יףתכאוד ןידה .ע רח .פ ארה [ארה | ע עיטק .ירעתכאוד עטק :ןפ [שטק | תת םהרבא ₪
 ,* אינלט ,ן איילימ ,1ך םיטנומ ,?ךר אטינומ ,נפ איטנמ ,!אְָד איטנומ [היינונמ | ן אוה ,?ך אוהה

 (כ תא ודכ) תאד ןמ ודכ ןמ ,'ו תויכלמה תא ךל רורב ךבלמ ,) ךבל ןמ [ודכ ןמ | 2 איטטפ ,(םש) 'ו איכלמ
 /(םש) יג רמאל תירב (' םחרכא) םרבא תא ,א תירב . . תא ,ןפ םרבא תא [יוגו 2 | א ₪ 'מאנש [סויב | כא יעב
 יר [הנינח ירב -- אננח 'ר | | ך רטאל והמ . . תירב ,ך"ל רמאל והמ רמאל תירב םרבא תא ,כ רמאל תירב

 [ג?א רטא -- אננח יר* | (סש) יאפ יל ,ןרַו אפפ רב ([ך הנינח) אננח 'ר ,ןְד אנינח רב . . . (1 אננח) אנינח

 | תד רוג .(פש) יגלאופ [רריב 8 | תו ימאד ,ף 'מא אפפ רב אמח 'ר ,ל 'מא אננח 'ר ,(םש) יָד רמא . . אנינח יר

 ה"בקה 'ר םשמ ןקז םושמ ורמא אנינח 'רב אמח 'רו . . . ןדוי 'ר [תויכלמה -- ןדוי יר | אפ יל תא | (סש) יו יל ול
 . . רריב  אוה ךורב שודרקה דחא ןקז םושמ רמא אנינח רב אמח 'רו . . . ןדוי 'ר ,] תויכלמה תא ול רריב

 שאב ונאב ₪ [ונשארל 4 | תופד 'ל ,א תויכלמה ('א ול רריב) רריב ה"בה ימא ןדוי 'ר ,(םש) י תויכלמה
 ,(םש) י ונישרל . . תבכרה ,כ2?א ונישארל . . תככרה ,זְֶר ונשארל אימוא תבכרה [ונשארל -- תבכרה | בְזְד םימבו

 יח [ונאנכ 5 | תד יל .םפ ונשארל אימוא ,י ןנישירל . . תבכרא ,'א ןנישארל . . תבכרא ,ן ונישארל . , תבכרא

 | א יל "א | יתכנאוד רמא | יול ןב ₪ [עשוהי 'ר | ?א וניאובב .יתכנ!אְד ונאב ,ןפ ונאבכ םימבו שאב ונאב

 || כפד יאכז :גו [ייכז | כנפד ירו .ן 'ר ,ל ןברו [ןבר* 7

 ,םלועב דומענש ידכ  ונליבשב ונילא תויכלמה תא א'א לבקיש ידכ תבשהש תובשחמו תואלפנ לכ אפפ רב ח"רל
 יוכו שא ריפלו 'נש הרות תויכלמו םנתיג תונברקו הרות 'וכו םירבד 'ד רמא ןנחוי רישב אכא רב ןועמש 'ג סשו
 רב אנינח 'ר יוכו לטביל תונברקו ברחיל ק"מתב ריתעו וכו םיתשב םיקסעתמ ךינבש ןמז לכ םהרבא ה"בקה ול רמא
 לא וטיבה ביתכדכ וניבא םתרבא אלא םרוצ ןיאו םרכמ םרוצ יוכו טימ תויכלמה תא ול רריב םהרבא רמא אפס
 המתו בשוי א'א היה םויה ותוא לכ רמא יול 'ר םש ב הי כרב 'ר ומע ה"בקח םיכסהש םריגסה יהו 'וכו רוצ
 בשוי התא יתמ רע םהרכא ה"בקה ליא השק וזו השק וז תויכלמל וא סנהיגל רורבא סהמ הזיאל רמואו ובלב
 אתקיספמ קתעוה עטק יע 'שה ךורעבו ,איכלמ וא יכלמ ייגה סש אייכבו) ךב ל ןמ אינלימ קס פ ךבלב המתו
 אנניח יר ר מ א ל וה ם רמאל "וכו תרכ אוהה םויב ד"הה (וכו אדח קספ סש ע"פרשבו ,ךבל ןמ אילומ אדה קספ
 דחה א ןקזו אנינח רב אמח 'רו יִריא 'רו ןדוי יר תקולחמל ונאב תויכלמה תא ול רריב םהרבא רמא אפפ רב
 ,םימבו שאב ונאב ו ל א כ ונישאר לע ה "ו א תבכרה ונשארל שונא תבכרה ט''מ יוכו רריב ה"בקה יבר םשב
 שונא תבכרה 'ןכו ךבל יכלמ אדה קוס פ 'ג םשו רייספב םג םיטעמ םיונישב הלוכ תאצמנ שדוחהד אקספו
 תבכרה 'וכו ךבלמ אלימ ארח קוספ קתעוה 240 יומע לודגה 'דמכו ,'וכו שאב ונאב ןנישר לע אימוא אתבכרא 'וכו
 יוכו תישע תובר יד 'יס 'ם םילהת שררמב רמאמה םג עבונ אתקיספמו ,'וכו ונאבכ אנשיר לע אימוא תביכרא יוכו
 ידיא ירו ןדוי יר אכה םלוע ייח שרינו ז"הועב דומענש ירכ וכו תבשחש תובשחמו תואלפנ אפפ רב אנינח ר"א
 ה"בקה אלא תויכלמה תא ול ררביש ערוי םהרבא היה אל יבר םשב רמאש דחא ןקז םשב אנינח רב אמה 'רו
 םמודו בשוי התא יתמ דע הייבקח ול רמא םויה ותוא לב םמודו בשו' םהרבא היה הי כר ב 'ר רמא יוכו ול רריב
 ובדה תא ךתוה היבקה ליחתה תויכלמה תא ךל רורכו (אילימ אדה סש תרחא ייגו) אתלימ אדה עטק
 אל סא ד'הה עויסהש שרפל ךירצ ונינפלש ןונגסבו , ח ייפ בי'נו יב ייפ חיל םש עייעו 'וכו תרכ אוהה םויב ינש
 'וכו .ןדוי יר ירבדל עויסהו ,כימב םג ייעו ןכ לי'צ ילואו -וכו רריב םהרבא פ"בחר רמאמ לע בסומ יוכו םרוצ יכ
 י"מב ייעו) ' מ א תלמ ליייכב ירדענ יוכו ןדוי !ר ןושארה תז רמאמבו ,הטמל אתיארכ 'וכו שונא תבכרה קוספה אוה
 וז 'יגו יוכו דחא ןקז םושמ יוכו ןדוי יר המילש ייגה התיה ןאכ סגש 'רנו ,אמח 'ר יינה אפידעו 480 רצ ליעל
 'יפו תירקעה 'יג איה (! היינונמ ל"יכב ייגהש ליינ אחא רישב היר רמאמבו ,מ"הונמבו יבו 'א א"וכו ו"יכב השבתשנ
 תרכ 'גרתו) רבדה ךתהנ םויה ותואכש 'וכו תרכ אוהה םויב ד"הה הרירכהו הבשחמה וז וישכעמ עטק יוכו עוטק
 ןכו ,('ה ייס ה"מפ ןמקל עובח ומכ עוטק יוויצתו 'ה טי םירבד 'בו 'א י/רתבו גייכ ג"" רבדמב יב י"רתב עטק
 ןנאבו ,'וכו ךתוח היבקה ליחתה םילהת 'רטבו 'וכו רבדה תא ךותח חיבקה ל"א ב"מ אמוהנתב רמאמה שרופמ
 לייכב ונינפלו ,'וכו ול רריב הי'בקה וכו ןדוי 'ר ירבדלו תויכלמה תא ול רריב סהרבא פי'בחר ירבדל 'וכו תקולחמל
 יניב ןכ הגוה ל"יכבו ,רחואמה ת"ייכו ייסופדב קר אתיאו) רמאל והמ רמאל גיל םילהת 'קליו יתנייצש י"כבו
 תא ול ררביש םהרבאל רמאל רמאל והמ שרדה םעטו אתקיספה תחסונמ אוה תזה שרדהו (ההיד וידב יטיש
 'וכו ול רריב םהרבא רמא פ"בחר רמאל והט 'יגה םש הנוכנ ןכלו ,('ב 'יס אשנ ירפס 'יעו) פ"בחר תטשכו תויכלמה
 ו"יכו פ"יכב 'יגה תשבושמו ,תויכלמה תא הי'בקה ול רריב וז הטש יפלש יוכו ןדוי 'ר תקולחמל ונאב 'ג כ"חאו
 איימו א (תבכרא) תבכרה סוגרת הזיא י'פע שרופמ 'וכו שונא תבכרה 'פהו ,עטוקמ רמאמה תי'יכו 'יסופדבו
 יר .ולכ וכו ןנחוי 'ר ןדוי 'ר וייכב 'יגהש ומכו ןבר יתהגה ןכ .'וכו ןנחוי ןבר 7 = :תויכלמה 'ולכ 'וכו (אימוא)
 רמא תלמו 'וכו רמא דח חי'בירו רזעל 'ר רמא היכרב 'ר ךומסב ומכו 'וכו רמא דח וקלחנ עירו ז"בירש רמא ןדוי
 אותה םויב ןושלה 'רנ ארקמַבו ,יוָכּו ץיר סשב ּוהייִכרְב 'ר ז'ביר םשב ןדוי 'ר 175 דצ ליעל םג ייעו תרדענ

 3) פעסשֶל, 1/20106ם 0.



 ]08 וי ומ רמ השרפ = ךל דל

 : תווח התטימא היה הטלעו האב שמשה יהוו זי
 ול הארה םירבד 'ד ('א) ןנחוי יר םשב אבא רב ןועמש שא דיפלו ןשע רונת הנהו

 וליאמ ןילוצינ םיתש וליאב םיקוסע ךינכש ןמז לכ ול רמא ,שרקמה תיבו הרות ןתמו תויכלמו םניהינ
 םניהיגב ךינב ורריש הצור התא המב ול רמא ,םיתש וליאב ןינודינ םה םיתשמ ושרפ ,םיתש
 'רב אמח 'רו ידיא 'רו ןדוי 'ר  ,תויכלמה תא ול רריב םהרבא רמא אפפ רב אננח 'ר = ,תויכלמב וא
 (ל בל םירבד) םרכמ םרוצ יכ אל םא דיהה תויכלמה תא ול ררב היכקהו םניהיג ול רריב םהרבא אנינח
 םהרבא היה ךכ אחא יר םשב אנוה 'ר ,ורברל היכקה םיכסהש רמלמ (סש פש) םריגסה יו םהרבא הז

 סעוסנפ ,י'ז "ק 5"נפ סנכ םומט ,ע"פ עדסבד 'קע וכסי 6פליכע ,זיילטס יכ סיפסס 'קלי ,סע טוקלי 2 :סט עוקלי 1
 סיימ במ סילסס טכדמ ,('5 וי'ס) סט יסנכ ססקיספ ,('צ 3"ע) טדוסס 'פ ספקיקפ ,יס ייק סט סעוסנס ,'ס "יק ידוקפ צ'פ
 :'ס יס ב"כ יד "יס יפ יב יס

 ,יתגופד חוה | יתכגד אתטימא /] [התפימא | *אל 'ל [יתכג'אופד היה* | ןל אובל [יתכ גאפך האב" 1
 .יתכ'אפד רמא ['א | ן הוו [אבא | ת"א ןועמש 'ר | ל 'וגו /ך דיפל [יתכגופ שא דיפלו* 2 | כ הוה
 | ת םגחג .1אפד םניחג ,יכג'א] םנהיג 8 | (םש) יתכנחופד העביא ,י'א'דך ['ד | או 'ל ,(םילהת) י רמוא

 ייתכנאופְד םיתשב [םיתש וליאב | י ןיקסוע והי ,*א םיקוסע ויהי | (םש) י ןמזב [ןמז לכ | (םש) י יל ןתמו
 הדיתעו 'במ :יתכנאופְד םיתשמ | ד סילצינ (ך ןה) סה ,ינופ ןילוצינ ןה ,א [ןילוצינ | (םש) י יבב
 | יתגאְד ושריפ :כופ [ושרפ | (םש) י יל םיתש -- ושרפ 4 | (םש) ו ברחיל שדקמה תיבו לטביל חרות
 דיתעו םיתשב ,א י'גב .תכניאחופד םיתשב | ₪ ןידרינ ,זְד םידרנ . גיל ןידרנ [ןיגודינ | 'א יל םה | 'א 'כמ
 :?א סנחיגל ,ןך םנהגב ,ָך סניהגב ,יכנ]פ םנהיגב | א הצרת המב | * לטביל תונבוקו ברחיל שדקמה תיב
 | ן הפח 'ר | יתכופד ריב ,א [רריב | י איננח ,[ך הנ- ,'א אנינח ,2 אנניח .] הננח 5 | 1% םניהגל
 דחא ןקז :ך ורמא ,תִכ ירטא ,'ך רמא ,ן ימא ,פ 'א ₪ [(תנ הנינח) אנינח 6 | יתכאופד רב ,1 ['רב
 / ג סנהיג . . םתרבא [םגיחיג -- םהרבא | 1א ימא 'ר דחא ןקז סושמ ,?א /ר םשמ דחא ןקז 'מא ,ן [. . םשמ

 | ן אוה ךורב שודקה ,יא היבקח | יאו יל ,ןך סנחג ול ררב םחרבא ,ְד םניהג (כ ול ררב) רוב םהונא

 ,א [ורבדל | (םש) + םיכסה | (סש) יאְו יל דמלמ 7 | 5 תויכלמ | "אפ יל תא | ל 'ל [ל* | נפ רריב
 | או 'ל .ך רמא ךכ .יכגפ [ךכ | 1'א :י'אפ רמא -. [אחא 'ר | כ םושמ | (םש) י ודי לע .יתכנפְד וירבדל

 [ ף היה וניבא םהרבא ,ן היה םהרבא ,ך םהרבא וניבא היה :יעכנפ [םחרבא היה

 ע"יעו א** 'ד םירבד 'א י"ךתו א"תב אתטימא ל 5 ר ע 'גרת ןכו ,םוגרת הזיא י*פע ןכ שרפמש עמשמ .תווה התטימא 1
 אלבק 'ב ירתו א"תבו ,ללירב 'צוח ינרמש םוגרתב הטומע הטלע 'גרותמ ונינפלש קוספבו ,אתטימא 'ע ר"תמעב
 טוקליו תי'יכו 'ב א"יכב קרו ,םילהת יקליו י"כ בורבו ייסופדבו ל"יכב ה*כ .אבא רב ןועמש 2 :אטמוח 'א י"רתבו
 יבר וא בר יוניכ אלב (אבא אוו) אב רב ןועמש בורל ימלשוריבו ,852 דצו 78 דצ ליעל היכו 'וכו ןועמש יר 'יגה ןאכ
 תונברק ול הארה ,םירבד יד "וכו םשב ןועמש 'ר קתעוה םש בוט לכשבו ,'ב ז"כק י"הבטב 'יעו ךמסנ אלש יפל
 ושריפ סנחיגו תויכלמ םיתשמ ןילוצנ תונברקו  הרותב םיתשב םיקוסע ךינבש ןמז לכ 'וכו םנהיגו הרות ןתמו תולגו
 ףוס םי תעירק ףא ל"ביר רמאמב הדגאה ןכו ןנחוי 'ר םשב ןאכ הרמאנש הדגאהו ,ט"קלב סג 'יעו 'וכו םיתשמ
 םנה'ג וניבא םהרבאל םוקמה האוהש רטוא :תתא ןינמ רמוא ן תג יבר 'יגה סשו ,ורתו אתליכמב םג האצמג 'ובו
 םלשוריב ול רונתו ינש םנהיג תז רונת הנהו היה הטלעו אבל שמשה יהיו ינש ףופ םי תעירקו הרות ןתמו

 ינש ףוס םי תעירק הז הלאה םירזגה ןיב םידיפלה תאו תולוקה תא םיאור םעה לכו 'נש הרות ןתמ הז שא
 וחארה יוגו תשלושמ הלגע יל החק 'נש תונבוק רודפו שדקמה תיב וחארה םירזגל ףוס םי  רזוגל
 רצ ליעל יי"מב 'יעו) וכו חמיא הנתו 'וכו אבל שמשה יהיו 'נש וינב תא דבעשל ןידיתע ןהש תויכלמ עבר א
 תרותה תוכזב םיהלאה רמא תב םיעגי םהש הרות וז תודעה וחמ תודעה ןכשמ םש ריומשב ימתס רמאמהו ,(9
 ינש תויכלמו [סנהיגו] תונברקהו הרותה ה"'בקה .הארה וניבא סהרבאל ןכו סנהיגמ םכתא ליצמ ינא תונברקה תוכזבו
 ,(סש י"מב 'עְו) 'וכו ארונו םויא ינש ןינמ תויכלמו 'וכו תשלושמ הלגע ביתכד ןינמ תונברקחו 'וכו ןשע רונח הנהו
 ךינב ןידיתע אלא .םהמ םילוצינ םה תונברקבו הרותב םיקוסע ךינב והיש םימי לכ ה"בקה רמא םש 'ג  כ"חאו
 ול רריב םהרבא אפפ רב אננח ר"א תויכלמב וא םניהנב ךינב ודבעתשיש שקבמ התא הטב תונברקח לטבל
 היבקה םיכסחש םריגסה "יו םתבצוח רוצ לא וטיבה 'נש םהרבא הז םרכמ םרוצ יכ אל םא 'אנש ןינמו תויכלמה
 ר"פדב היכ) 'ר םשב דהא ןקזו אהא 'ר םשב דהא ןקו אחא 'ר םשב אנוה 'ר רומא וירחא
 ינש תויכלמה תא רורביש ה"בקה ול רמאש דע ול רורביש המ עדוי היה אלו המת םהרבא ול דמע (לי'צו דו
 ונאיצותו דרב ויצחו שא ויצח םניהג וז םימבו שאב [ונאב] תויכלמב ונתדבעש (שאב ונאב) ונשארל שונא תבככרה
 םהרבא וליפא 'וכו הרותה תוכזב ח"בקח םהל רטא 'וכו תודעה וחמ 'יגה םש ידוקפ כ"מ אמוחנתבו ,'וכו היורל
 ןשע רונת םנהיג 'וכו תונברקו 'וכו שא דיפלו הרות תויכלמו םנהיגו תונברקהו הרותה ה"בקה ול הארה םהיבא
 ןמז לכ םיתשמ םילוצינ םח םיתשב םה ןיקסעתמ ךינכש ןמז לכ ה"כקה ול רמא הלודג הכשה המיא הנהו תויכלמ
 וא וכו ודבעתשיש רמוא התא המ אלא .ןילטב תונברקתו ברחיל שדקמה תיב .דיתעו 'וכו הרותב ןיקסעתמש
 'וכו אל יכ ינש םנחיגל םחט דחא דרי אלו תויכלמב ודבעתשי ע"'שבר ל"א תויכלמה תא רריב םהֶרבא תויכלמב
 םתרבא ךמוע היה אנינה 'ר רמא ה'בקה ומע םיכסהש םריגסה 'הו 'וכו וטיבה 'נש םחרבא אלא םרוצ ןיאו
 תא רורבל הייבקה ול זמר תעש התואב רבדה תא ךותה היבקה ול רמא רורבל המ עדוי היה אלו הומתו
 ידוקפ אמוחנתב היכו 'וכו רריב םהרבא רמא אפפ רב ח"ר םש לי'צו ,'וכו תורעה ןכשמ ידוקפ הלא יוה תויכלמה
 ושרפ םיתשמ םילוצינ םיתשב םיקסוע ךינבש ןמז לכ 'וכו םשב אבא רב ןועמש רייבמ קתעוה םש .מ"הונמבו ,שיייעו
 רמא ריאמ 'רו ןךוי 'ר 'וכו אפַּפ רב אנניח 'ר םנהיגב וא תויכלמב ךינב ונו דיש הצרתת המב ל"א 'וכו
 םריגסה יוכו םרוצ יכ אל םא דתה תויכלמה ול רריב ה"בקה רמיא מ"ר םו שמ 'א ןקז אנינח רב אחא בר
 'וכו תויכלמ וא םניהג ררבָא המב ולכ םויה לכ חמת םהרבא הָיִת רמא אחא בר םשב אנוה 'ר וירבדל םיכסהש
 תנושאר הֶטיִשַב 'וכו תיִשָע תוָבר החיתפב שרוחה 'פ אתקיספב תצק רחא ןונגָסּב ורדסנ ונינפלש םירמאמהו .כיע

 אכ
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 ןרוי 'ר.רמא  ,תויתוא םיתשו םיעבשב ןלאוג הבושת ושע אמשו וינב תא לאוגש וניבאל היבקה
 לש) תויתוא ביע אצומ תא (דל ד םירבד) םילודנ םיארומ דע יונ ברקמ יוג ול תחקל אובלמ
 ומשב רמא ןיבא יר  ,ןיינימה ןמ וניאש יניש יונ םהמ אצ ,םה היע םדא ךל רמאי םאו ,(היכקה
 : תויתוא ביע היכקהלש ומשש ןלאנ

 ןהילע איבאשמ ירחא אלא ןכ 'תכ ןיא רחא אחא יר רמא לודנ שוכרב ואצי ןכ ירחאו 5כ
 לא אובה התאו ול רמא ,דובעישב ינא ףא ול רמא ,לודנ שוכרב ואצי ךכיחא תוכמ רשע
 הבישב םהב 'נש םה השלש שיקל ןב ןועטש 'ר רמא ,הבוט הבישב רבקת םולשב ךיתובא
 ןועדנ ותא שעיו ,המל ,ול הווש אל ןועדנ ,ול הווש אוה דוד ,ול הווש אוה םהרבא ,הבוט
 : הרז הדובעל (זכ ח םיטפוש) דופאל

 : ('3 .'כ) סנטוטכ 'פ סבכ סיכיטס כיט ,ינ "כ ג'כפ סנכ סלקיו ,('3 ו"'ע) סט יפנכ +סקיפפ ,(': כ"; סט) ספקיספ 1
 י :נ"כפ ןטקל ,ד"פ 'כ סיעפוט 'קכי ,סע עוקל 8 :סש עוקני 6

 אוהש | י'ִאְזְ וניבא םתרבא תא ,כ?א וניבא םהובאל ,ןַנְוְד םהרבא וניבאל , םהרבאל [וניבאל 1

 | א ושעישכל .תנחופד ישעי .!יכ [ושע | א לבא .תד םאשו .'יכנחופ [אמשו | א לאגיש ,יתכנופד לאוג
 | יתד ימאד :.כאחופ [רמא | ן תותוא | יתא'ְך ביעב | 'א םלאגא /ן[] ןלאוגו ,י ןלאג ,?א םלאגי
 | תכופד םיתשו םיעבש ,ילא'ד [ביע | או יל אצומ תא | י םיארומבו | יאופ יל יוג ברקמ | יכאם אבלמ 2
 םיעבש ,כ1ופְד השמחו םיעבש ,יא'ְד [היע | ] םא 8 | יא תויתוא ,ן ןה תותוא [היבקה לש תויתוא

 וניאש ,'א וניא [וניאש | אְזְ יל סהמ | 'א ול רומא ,יתכחופדד אצ ול רומא ,'א איצוה ,) [אצ | ןך שמחו
 ] ן ןה תותוא | כנופְד םיתשו םיעבש .יתאיד [ביע | תן םלאוג .כנאופ ןלאוג 4 | יכגאחופ הלוע
 ין כ | ינא "תכ ,ך בותכ | ן ל ,ןך ואצי ןכ יוחאו ,ך ןכ יוחא ,?א רהאו ,יכג1א'ְ [וחא 5

 ירחא ,כ ןכ רחאלו .ן ןכ רחא .ךך ךכ רחאלו ,י ךכ רחאל ,] ךכ רחא 6 | ן איבאשמש | א ירחאו | יתכנאד ןאכ
 | יכ'אפד אגת + תנאו'ד [אונת | כ וינפל |ול | כן -, ןכ ירחאו [ואצי | ןך ןכ ירחאלו ,?א ןכ ירחאו ,זד .ןכ
 ן(םיטפוש) יתכְד פהב ינש* | אד 'ג .יתכנחופ [השלש | תיאל יל :ד יוגו [י'אחופ הבוט -- רבקת* 7
 ,(סש) י?א הושו ,ןךְד הוש איה ,)8 הוש אוה 8 | םיוש ,י ןהב . . ,ך םהב בותכש ,ןאופ ןהב 'נש

 | ן הושוה .יתכנאפד הוש | ילאופ אלו | (םש) י?א השו ,ןד הוש :כנפ הוש אוה | ן הושוה , 'א הוש

 | יתכאפד ויעל + [תרז הדובעל 9 | ן ינש [המל

 ביעב ולאגנו הבושת תושעל וכזו תויתוא ב"עב ןלאוג הבושת ושע אמשו 'וכו ה"בקת חיטבח ן"וגו ת"לדב .'וכו
 - תסמב יוג בוקמ יוגול תח קל אוב ל םיהלא הסנח וא ןתלואגב רבדמה קוספבש ןדוי 'ר רמאדכו תויתוא
 רשא לככ םילדג םיארומבו היוטנ עורזבו הקוה דיבו המהלמבו םיתפומבו תתאב
 ה"בקה לש תויתוא ביע םי ל דג רע אוב ל תלמ ןמ אצומ תא (םש םירבר) 'וכו םירצמב םכיהלא 'ה םכל השע
 'א א'יכו וייכבו ,םש מ"הונמבו תייכו כייכו ג"יכו פ"יכו 'יסופדב םג י"ר רמאמב חב קה לש ייגה ןכו ,יוכו
 חהיד וידב ומשרנ ל"יכב םגו ,כימב הגוה ןכו היבקה לש גייל (יא ז'צ םש) םקלה ילבשו ט"קלו טוקליבו 'בו
 ריייובו ר'יספו אתקיספב י"ר רמאמב תייבקה לש גיל ןכו תורתוימ ןהש זמרל הארנכ ולא תובית יתש לע םיוק
 יוכו אובל םיתלא הסנה וא 'פב ולא תויתוא ב"עש רמוא ןיבא 'רו ,רקיע לינ ןכו וכו הגנשושכ 'ם ר'ישהשו ר"בדו
 תויתוא ביע לש םשהו ,שייעו טקלח ילבשב םג שרפטרכ ןלאוג ומשבו ה"בקה לש ומשב תויתוא ב*ע דגנכ םה
 לש ומשש ייגה םש רישתשבו ,'וכו תסנח וא קוספמ אצוי אוהש רכזנ אל תירקיעה 'יגה יפלו םישרדמב שרפתנ אל
 תומש ץעייבארבו א''כ דיי תומש טייקלבו יוכו ינא חיידב 'א ה"מ הכוס יישרב ייעו ןה תו מ ש םינשו םיעבש ה"בקה
 עיפאזאליפ יסב קעיללעי א"ר ל"והש איפעלובא םהרבא 'ר תרגאבו 41 רצ ףאפעזוי 'ד לאיזר רפסבו איכ גילו מיי דיי
 רעלובאקאוו באווש 146 רצ עיזעאפ 'גאניז ץנוצ עי"יעו 46 רצ םש ז"כ הרעהבו 25 דצ 'א תרבחמ אלאבבאק דנוא
 םייקש חמ םינבל םילשהש ימ רמוא יבר אתיא םש ש"הש תדגאבו ,181 דצ 'מ קלה ח"טו 64 רצו 90 דצ יוכו
 םיתפומבו תותואב תוסמב 'נש םלאג ם י ע ב ש ב ) םלאוג אותש ול םייק תויתוא יתשב 'וגו ךערז 'יהי רג יכ רמואש תובאל
 הברה השעו טעמ רומא םש ג''רדאב תרחא הדגאו ,פיקתת 'ר שייהש יקליב יעו ע"צנ 'וכו םיעבש דגנכ 'וגו המחלמבו
 ערפשכ הנורחאב לבא ןי'ונו תיילדב אלא רמא אל 'וכו יכנא ןד ודובעי רשא יוגה תא םגו 'וכו רמאיו ינש 'וכו ה"בקח ףא
 תרמל אה םילודג םיארומבו 'וכו הסנה וא נש תויתוא םיתשו םיעבשב אלא ערפ אל לארשי לש םתיאנושמ הי'בקח
 רמא אל ייגח םשו אריו אמוחנתב היכו ,'וכו תויתוא םיתשו םיעבשב אלא ערפנ אל לארשי לש םהיאנושמ ערפנשכ
 יוג ול תחקל אבלמ ןדוי רי'א 'וגו יוג ול תחקל יוכו תסנה וא 'נש תויתוא ביעב ןהמ ערפנ ףוסל ןיונו תיילדב אלא ול
 *יר םשב איר רמאמל ט"קלב רז .שוריפו ,(הי'בקה לש תויתוא ב''ע גיל םש סגו) אוה תויתוא ביע םילודג םיארומ דע
 תויתוא ב"עו יכנא ןד רמאנ ךכל עגנ ףוסבלו םד תלחת תויתוא יתשב ה'כקה ןחיטבה יכנא ןד ודוכעי רשא
 עגנ ארקנש תורוכב תכמ ןד והמ יכנא ןד זיכ ייפ ו"טפ ריוטש ייעו עגנ םד ןוקירטונ ןד שרפמו ,'וכו ןחיטבה
 םירבד יש תחנטב ייעו תויתוא ב''ע רפסמב ו"יוחו אלמ או ב ל ארקמב אוהש ומכ או ב ל מ תביתכ תקייודמו ,'וכו
 רייספבו  ,ר"שהשו ר"יובו אתקיספב היכו כו םי ארו מ דע ןאכ בותכ טוקלימ ץוח םירפסה לכבו ,רייל 'ד
 אתקיספבו .תויתוא בע קוספה ףוס דע יוג ול תחקל אובלמ ןדוי ר"א 'וכו יאעלא ר"א ר"בדב 'יגה תנווכמ הניאו ,םיארומבו
 םימעפ 'ג ןאכ ייגה ו"יכבו .ןיבא ר"א 'יגה םש םג הלועמה דרפסקא י"כב ןכא 'וכו ןלאג ומשב ןדוי ר"א אתיא
 יתביתב ךכרחא ךומסב ןכו ןכירחאו בותכ ל"יכב .ןכ ירחאו 5 = : ךיתותוא ה'ידב 875 דצ ליעל יימב "עו תו תוא
 ינש 7 - :תוכמ רשע רגנכ 'י ףסונש שרוד אירו ,110 דצ ליעל י"מב ייעו ןכיפלעפאו 488 דצ ליעל ומכ תחא
 םשו ,ביטפ ןמקל לייכב םג חכו 'וכו הבישב םה ב 'נ ש יתחגהו הבוט הבישב םיוש ןאכ אתיא ל"יכב .'וכו םחב
 תישארבו הז קוספב םהרבאב רטאנ הבוט הבישכו ,נ"חעו 'וכו ול הוש אלו ןוערג ול הושו דוד ול .תושו םהרבא 'יגה
 הבוט הבישב שאוי ןב ןועדג תמיו 'תכ ןועדגבו (חיכ ש*כ א"הר) הבוט הבישב תמיו 'תכ דודבו ,'ח היכ
 : יוכ) ול הוש אלו ןועדג ול חוש איהו דוד ול הוש איהו םתרבא קתעוה 8 רצ בוט לכשבו ,(ביל 'ח םיטפוש)
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 טי םנ אוה םג יונו ודבעי רשא יוגה תא םגו יוגו ובלח 'ר רמא [יוגו יוגה תא םגו] (וט די
 חיטבה וללה תויתוא יתשב יסוי יר םשב רועלא יר יכנא ןד  :ךוריבעי רשא תויכלמ עבראו םירצמ

 / 'ד 'יכ סכיו סנוסנס ,גיייפ סייוכ כיכר ,(שייי ייפ 5"פ) סיככד כדס סנכ סיכנד 2 :  סט סנכ סיכיטס ליט , סט וקל 1
 : :(8 75 עוז עכדע) 4 75 סיכיטס ליט סדנס

 .רכנאופ [ובלח יר רמא | ג'אופל יל .?לא פג ,תכחְד יכנא ןד ודובעו רשא יוג . . םגו [רגו -- םגו* 1

 [יוגו - דשא | כ"א יל ,ןִד םגו יאמ סג רטול ול היה ,אָו יוגח תא םגו : 5 [יוגה תא םגו יוגו | ד יל
 םג ,ן תויכלמ עבראו םירצמ םגו םג ,ןְזְ [תויכלמ --םג אוח םג | תאוְד 'ל :פ "וגו ,1 יכנא ןד ודבעו רשא
 תוברל םגו םירצמ אוח םג אלא ,?א תויכלמ 'דו םירצמ ,1א תויכלמ ידו םירצמ אוה ,[ תויכלמ עבראו 'רצמ
 רשא ,ן'ִאְחְְו ודכעי רשא [ךודיבעי רשא 5 | י תויכלמ 'ד תוברל םג ,[ךדך תויכלמ ([ך עברא ,'ך יד) העברא
 רב . . ;ן הרמיז רב .. ,פ ארמז ןב . . ,כ] ארמיז ןב יסוי . .יר םשב [יפוי יר םשב | יכא יל י תפד ודובעי

 | ן תובית ;2 תותוא | א יל ,ןְד ארמז

 עבראל גילו ערז ךל הארתשמ ךערז היהי רג יכ 'יגח םש מ"הונמבו ,יוניע תודבע תוריג ןה השלש ןדוי רייא
 יאו יוגו ךערז היהי רג יכ עדת עדי םירתבה ןיב א"אל רמאנ (רענטאר 'צוה) ג'פ ע"סב שררה ןושלו ,נ"חעו 'וכו
 בקעי וניבאו םתוא תרלב חנש םישש ןב קחציו רמוא אוה קחציבו ערז ךל ארקי קחציב יכ ינש קחצי הז ץרז הז
 ויח הנש תואמ 'ד לכ לוכי וא 'וכו םינש ייר םש ורייתשנ ץ"ק ירה 'וגו הנש תאמו םישלש ירוגמ ינש ימי הערפל רמא
 םינש נ"ש ירה 'וכו םרמע ייח ינשו 'ןכו תנש ג"ילק תהק ייח ינשו ביתכו היה םירצמ ידרוימ תחק אלהו םירצמב לארשי
 רובעשה ימי ולא םודכעו הנש ית םהל אל ץראב ךערזש ןמז לכש ךדמלל הנש 'ת םתוא ונעו םודבעו ל"ת המ אלא
 לארשי ובשי אל רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר םש איררפנו ,'וכו הנש 'ת םלכו יוניעה ימי ולא םתוא ונעו
 רמא אל ךרע ןב רזע לא 'ר ל"א הנש תואמ עברא 'וכו סודבעו רמוא אוה ןאכו יוכו םינש ו"דר אלא םירצמב
 רעו קחצי דלונשמו ערז ךל ארקי קחציב יכ ביתכו ךערז היהי רג יכ 'נש ערז ול היהש תעשמ אלא םהרבאל ה''בקה
 תודבע תוריג ןדוי 'ר רמא היטפסא 'ע ךרעב קתעוה ונינפלש ייגהכו ,'וכו הנש 'ת םירצממ לארשי ואציש

 אל ץראב תודבע תוריג ןנחוי ר"א םש מ"הונמכו ,ןחלש היטפס אל הנש 'תל םה ל אל ץראב יונ
 ויגו  ,יתנייצש י''כה יפ לע םג תמייוקמ םהל אל ץראב יוניע תודבע תוריג 'י'גהו ,םהלש היטפסאֶל םינש 'ת םה
 איטפסאל (יונע) יוניע תודבע םהל אל ץראב תוריג 'ר רמא רחואמה ת"יכו 'יסופדבש 'יגה השרפל השקש תרחא
 [ם]תוא ונעו [םור]בעו םהל אל [ץ]ראב תוריג החיד וידב (ותצק ךתחנש) לייכ ןוילגב הגוה וז "יג יפכו ,םחלש

 ,שדוחה 'פל  יוכו ידוד לוק החיתפב םג ררסנ ןדו" 'ר רמאמו ,םהלש אילטפסיאל ו"יכ 'יג 'יעו [?]
 תילטיפסיא לע וליפא הנש תואמ עברא םהל אל ץראב תוריגו תודבע ןדוי ר'א דרפסקא י'כב אתקיספב 'יגהו

 ,גארפ 'ד רייספב היכ) םחלש יילטפסיא לש וליפא 'וכו עברא 'וכו ץראב תורגו תודבע 'וכו רמא ר"יספבו ,ם
 'יפא הנש תואמ 'ד םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב תוריגו תודבע איטלפ 'ע ךורעבו (םילטפסיא שייאמר יצוהבו
 אתקיספמ קתעוהש רמאמב ויפקתת 'ו שיהש 'קליבו ילומרכ י"כ אתקיספבו ,איטלפסא א'ס םהלש יק

 תוריג רמא ןדוי 'ר אתיא (ז"' 'ב) חופיש דע 'פ םשו ,('ח 'ב) ידוד לוק '5 רישהשב אתיל ןכו יוכו ןדוי ר''א את
 םיכרעב ךורעב וקתעוה ןכו אתקיספבו רבב תונוש תואחסונו ,םהלש היילטפסיאב וליפא םהל אל ץואב יוניעו תודבעו
 תמלשהל םחלש איטפסאל שרפמ טיייכ רב 'יפבו ,ןאכ י"'ר רמאמב קר האצמנ אלו תדדוב הרז הלמ היטפסאו ,םינוש
 ךורעה 'יפ אוה ריע םש א'יו םש רחא ייפהו ,סנובשח תמלשהל טוקליה ןוילגב 'יפה עבונ םשמו) תנש תואמ עברא ןובשח
 היה תודמ בילד אתיירבהו עיפח תטיש יפלש 869 רצ ליעל י"מב יתוריעה רבכו ,(87 דצ סיורק ע"יעו היטפסא יעב
 ול רלוהב םהרבא היה הנש 'ק ןבו ןרחמ הנושארה ותאיציב םייתבח ןיב ומע רבדנש העשב הנש 'ע ןב םתרבא
 ל"ת םלוכו הנש 'ת םירצמ תאיצי דע קחצי תרילמו הנש 'ל קחצי תדיל דע םירתבה ןיב תירבמ אצמנ קחצי תא
 בותכו הנש תואמ עבראו הנש םישלש רמוא דחא בותכ 'וגו לארשי ינב בשומו ר"יפ אב אתליכמב שרדנ ןכו ,הנש
 דלוג אלש דע הנש םישלש וללה תוארקמ ינש ומייקתי דציכ הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו רמוא דחא
 ר"ומשו םש אב אמוחנתו א"מ ימ ב": תומש י"בשרח אתליכמב 'יעו) "וכו םירתבה ןיב הרזג חרזגנ קחצי
 הנש 'ל ןשוג ץראבו ןענכ ץראבו םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו םש אתליכמב רועו .(םש ר'דמבו
 ושעש וטושפמ בותכה איצוהל יונישה הז םעט םגו ,'וכו ךלמה ימלתל וכתכש םירבדה ןמ דחא הזו הנש תואמ ידו
 אתקימע אתלימ רמא ןתנ 'ר לארשי ארקנ םחרבא 'ג ייפ ג'יספ ןמקל ןכו ,'א 'ט הליגמ י"שריפ ייעו םירצמב הנש לח
 תומש אמותנתב יונישה ןושל ןכ ומכו) 'וכו ןשוג ץראבו ןענכ ץראבו םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו איח
 רשא םש א"נבו ,ןענכ ץראבו םירצמ ץראב ינויה םוגרתב יונישה ונינפלו ,ןענכ ץראבו ןשוג ץראבו םירצמב בי'כ ייפ
 יד 'ע א'פ הליגמ 'שוריבו םש הליגמב יונישה הזב םיונישה ייעו 'וכו םהיתובאו םה ןענכ ץראבו םירצמ ץראב ובשי
 רעללימ י"ר 'צוה םירפוס 'פמבו טיח א"פ הרוח רפס 'סמבו זילפ ב"'ונ נ"רדאבו טי 'יפ תומש ביימ אמוחנתבו
 תנשב םירצממ לארשי ינב ואציש בתכ 'ב ו"ט 'ב תוינומדקב םיימורל ןופיסוי םגו ,(15 רצ םש תורעהבו טה איפ

 , זי יג םייתלגח לא תרגאב םג ייעו (םירצמל כקעי תדיריל ו'טר תנשבו  ףיסומו) ןענכ ץראל םחרבא תאיבל
 אנינמ ןיד אנה ןינש .ןיתלתו אאמ עברא ןירצמב ובתיד ןוהבתומו יוכו לארשי ינב בשומו 'פל בתכ ירוסח םרפאו

 אלהו זי'ביר ל"א דוע אתיא םש א"רדפבו ,םהרבא סע אמיק אהלא םיקאד אמוי ןמ אלא יהויבשחת בוקעיד הלעמ ןמ
 'ב ול ודלינ םירצמל בקעי אב אלש דע םינש 'הו םירצמב לארשי ובשי הנש ויידר ל"א 'וכו לארשי ינב בשומו ביתכ
 םהילעו 'וכו תובא תוכזב ץקח תא גלרש הנש לית ירח תולילו םימי הנש וייטר ירה 'וכו םירפאו תשנמ ףסויל םיטבש
 תירכמ םינמנ םינש ל"תש שרדחל ךרוצ ןיא וז חדגא יפל ןכא ,'וכו גלדמ אב תז הנה ידוד לוק רמוא בותכה
 אב הז הנה ידוד לוק ('א ז"מ) םש אתקיספב הדוהי 'ר רמאממ עמשמ ןכו ,קחצי תדילמ םינש 'תו םירתבה ןיב
 היבקח רמא ךכ אל םילאגנ ונא ךאיה 'וכו ול ורמא ןילאגנ םתא הזה שדוחב לארשיל רמאש העשב השמ הז
 לואגל ץפח אוהו ליאוה םהל רמא הנש רשעו םיתאמ אלא ונידיב ןיא אלחו הנש תואמ עברא 'וכו םודכענ א"אל
 ןירוביעה לעו תונובשחה לע תועבגה לע ץפקמו םיצקה לע םירהה לע גלרמ אלא םכיתונובשחב טיבמ וניא -םכתא
 ייס טקלה ילבשבו 987 יומע לודגה שרדמבו יוכו לארשי ינב בשומו יפלו 'וכו רג יכ 'פל הרותה ישרפמב ייעו 'וכו
 יפבו ה"ילפ םיניע רואמב עייעו 'וכו ץקח תא תושעל בשחמ הייבקתש יוכו ותחטבה רמוש ךורב ייפב ('ב הי'צ) חור
 חיר שרודו ,יובר ןושל אוהש יוגה תא סגו יאמ יו גו רמול ול היה .'וכו יוגו 1 : 118 דצ פמאהארבא ןעבעל סאד
 םש מ"הונטבו ,םהמ ערפהל תויכלמ 'דו םירצמ טופשא ןכ ךערז לע יתרזגש םשכ 'וכו םירצמ םג אוה םג יוגה תא םגו
 רמא ובלח 'ר ייגה. חופיש דע 'פ רישהשבו , תויכלמ העברא תוברל םגו םירצמ אוה סג יוגה תא םגו ובלח ר"א קתעוה
 רשא ודבעי רשא חיר שרפמ חנוכנ 'יגח םאו ,לייכב ה'יכ .ךודיבעי 2 :  נ'חעו תויכלמ עבראו םירצמ יוגה תא םגו יוגה
 תויתוא יתשב | : קי"ררב םג ייעו ןוחב ןוחלפיו םודבעו וינפלש קוספבו ןוחב ןוחלפיד א"תב םגרותמ ןכו ,םב ודבעי
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 יפ יטמ ימא ןינכר 4 ,ןיטלטרטסיא כיקו ןיכרפיא כ"קו םיסכוד כיק תדמעמ התיה ןווי תוכלמ רמא
 תלפונ ,יט יסמ ןווי תוכלמ הרימעה ךכ 'ס יפמ תרלוי כרקע המ (וט ח םירגד) ברקעו ףרש שחנ יתכד
 לכב וו תלפונ ןיפילחמש שיו , (אכ טמ הימרי) ץראה השער םלפנ לוקמ יתכד םודא וז וילע
 269 ,(א ג רתפא) שורושחא ךלמה לדג 'תכד יירמ וז הלודנ ,(ט אכ תיעשי) לבב הלפנ הלפנ 'תכד

 :( ז לאינד)ינתמיאו הליחר יתכד םודא וז המיא ,היתוריזגב לארשי יניע הכישחהש ןווי וז הכישח 5
 ינאש עודי ,ןסנכמ ינאש עדת ןרופמ ינאש עודי עדת עודי םרבאל רמאיו (גי חי

 : [ןלאוג ינאש עדת ןרבעשמ ינאש עודי] ,ןקרופ ינאש עדת ןנכשממ
 תורכע תוריג ןדוי יר רמא  ,הנש תואמ עבראל ערז ךל הארתשמ יונו ךערז היהי רג יכ

 :םהלש היטפסאל הנש תואמ עבראל םהל אל ץראב יוניע

 וס'"פפ ס"כדפ ,ני'פ סלוע כדק ,סט טוקלי 8 : זי"ע יכ עוקל 6 [':  "מ ס"פ סבכ סועט ,('3 ס'פ) י'פ 6פסקיפפ 2
 ''כ "ס 63 סעוסנס ,5"3 סרע פודע ב"לד ססייככ ,ס"'פ ע"ס | ,ס"מ מ בי" סומס י"?טכד ספכיכמ ,ד"'יפ 3 ספליכמ 'יעו
 כיט ,('6 6"ע) סט יסנכ 6סקיפפ ,('3 ו"מ) טדוסס 'פ ססקיפפ = : לי" ייפ ד"יפ סככ כנדעכ |," "| ס"יפ סנכ תועט
 : (("" '3) סופיע דע 'פ סנכ סיכיעס

 | רד יל .ו תדמעמ איתש ,ן תדמעמ ןוי תוכלמ ,2 !אזךפ תדמעמ החיה ןוי תוכלט [תרמעמ --תוכלמ | 11א ימוא 1
 . /יע פיק [ח כיקו* | א יל ,פ ןיסוכוד ,יכו ןיסכוד [סיסכוד | א יל .תכגופְך םירשעו חאמ ,ל ב"ק [יזח כק*
 /ך ןוכרפא .כפ ןיכרפא .יענזחו [ןיכרפיא | 'א איכק .תכג"אןפד םירשעו (כ האמו) האמ ,%ע בייק .ל ב"קו

 | ?א ויק .תכגופד םירשעו ( האמו) חאמ ,ויא כיק .לעל ב"קו [ע] כ"קו* | "א ןיכספרא ,'א ןיסכרפא

 ,' ןיטולוטורטסיא ,ן ןילוטרטסיא ,זךפ ןיטילטרטסיא ,עְד ןיטילטרטסא , ן ןימליטרטסיא ,'ל ןוטלטרטסיא [ןיטלטרטסיא*
 ידמ וז ףוש לבב וז שחנ ₪ ,יכנאפ [בוקעו 2 | כ םישש ,יתנַפְד םישש םיששמ ,א סייסמ | 'ו ןיטויררטסא

 וא תדלויש גיקע .יתכנגפד תדלוי (כנ הזה /,ך הז ,ּפ וזה) וז (] ברקעה) ברקע המ | ד ןוי וז בוקע

 ךכ | או םישש ,כ1 םיששמ ,ןךְד םישש םיששל ,ף םישש םיששמ ,י סיס ,?א ס"סמ | ?א תדלוי איה ברקע
 ןוי:ףא .?א :ןוי הדימעה ךכ ,י תדמעמ . . ךכ :58 הדימעה ןוי תוכלמ (2 ףא) ךכ ,ןוִנְד ןוי תוכלמ . .
 |-ןך ושע הז ,ן] םודא הז 8 | ן םישש ,ן םיששמ ,תוכפְד םישש םיששמ ,י סיס ,?א סיסמ |  תדלוי
 4 [יידמ | תד חב - .יכנפ ['תכד 4 | 'א איד ,*א אייו ,ןךֶו ןיפילחמ שיו | א התלפמ ,יכנ|פ'ך הלפנ
 | לש סתיניע | ל ךישחההש [הכישחהש** | ןוי 5 | תכגאופְך הלאה םירבדה רחא ,י [לדג | יתכנאפד ירמ
 ים תרמוא תתיתש ,ןך םהל תרמוא תתיהש) לארשיל תרמוא התיתש =. [(כ תורזגבו םוצב ,' תורזגב) היתורזגב

 | לתכגופד לאושי יחלאב קלח (ן םהל ןיא ,1 םחל ןיאש) םכל ןיאש רושח ןרק לע ובתכ (' םירמוא ויהש
 | תכד אריחי . .ינתמיאו , 5 / הריתי אפיקתו ינתמיאו | ןְך'ְד אליחד אעיבר אויח וראו .יכ אזו אליחד ,פ [הליחד
 [עודי** | ?א םצבקאש [ןסנכמ ינאש | א םרזפאש | ל "גו ,[ןדך ךערז היהי רג יכ . .עודי [יכנאוש עדת עודי* 6

 י"א םלאגאש ערת םרבעשאש עודי [יכנופְד ןלאוג -- עודי* | א ןקופאש 7 | (י יל ןקרופ --עודי) ל עדי
 ,1ףַָך הארישמ ,?ךַנ חארנשמ .יכאחופ [הארתשמ | יאפ יל .תכנחוְד פחל אל ץראב [וג 8 | ל יל
 עברא .טתוא ונעו םודכעו ,י חנש תואמ עבוא ,!א תואמ ידרל ,כנ1אזפ [הנש -- עבראל | ][ך האריישמ
 תוריג ,ע יונע . .תוריג : בגןפ [יוניע תודכע (ם תררוג ,] תורג) תוריג | א ןנתוי [ןדיי | תד יל ,ן הנש תואמ

 עבוא ,ןעב הנש יתל [הנש -- עבראל 9 | ?ך תורג .ירתדיל תוריג ,!א יוניע תריזג ,יכ יונעו . . (' תורג)

 "= אילטפסיאל ,יכ'א[פ סתלש איטפסאל ,יֶז) ןהלש היטפסאל , 1 [סתלש היטפסאל | תכנאפד"ל יל ,י] הנש תואמ
 | "ל [?] יליטפסא [פ]תוא ונעו [םוד]נעו + ךְד סחלש איטפסאל (ן יונע) יוניע תורבע ,ן םחלש

 םירשעו האמ טיקלב ןכו ,יתחגחו ןיטילפרטסא בייקו ןיכרפיא ב"כ ר"פדמ ץיח עייפרשב סוליטרטסא 'ע  ךורעב
 ףרש לבב וז שחנ ןגיר מ או שרפמ טיייכ ר"'ב 'יפב .'ןכו שחנ ביתכד 2  :נ*תְעו ןיכרפיא םירשעו חאמ ןיסכוד
 אתיל ןכו ,ניחעו :אתיל ונינפלו , םש מ*הונמב היכו יוכו לכב וז שחנ ןכ ףסונ תיייכו 'יסופדבו ,ןוי וז ברקעו ידמ וז
 :(ןוי הז ברקע ידמ תז ףרש לבב הז שחנ כימ לעב תהגה י"פע םש פסונ 'א אקארק ידבו) ו"דו ר"פדב ריייוב
 תדלוי .םיצרשה ןמ איהש ברקע ירחש אתיא איפ ריומשבו ,ןיתיש הרלי אברקע םש אתקיספב ןכו .ברקע חמ
 םישש םיששמ תדלוי וזה ברקע המ רז שוריפ ןאכ ףסונ פ'יכבו ,299 דצ 'וכו עיגאלאאצ ןתאזיוועל 'יעו םיעבש
 ליייכב :;תיתוריזנב 5 : דחא אלא ןיטשמ תיח אלו םישש םיששמ תרימעה ןוי תוכלמ ךכ רחא אלא םחמ קיזט ןיאו
 יוכו יתאר סחרבא הטשב םש ריייובו אתליכמב אתיל ןכו 'וכו רושה ןרק לע ובתכ לארשיל תרמוא התיתש ןאכ גיל
 וניברו ;ט"קלב היכו ,ויתמלשתו רמאמה ףוס .רסח לי"ייכב .ןדבעשמ ינאש עודי 7 :147 דצו 16 דצ ליעל ייעו
 עדת ןנכשממ ינאש עורי םצבקאש עדת םרזפאש עודי 'יגה סש מ"תונטבו ,ןקרפמו ןלאוג ינאש עדת םייסמ ייחב
 חי'כ :תנש תואמ עבראל 8  :'וכו ושדיקו ה"'דב 87 רצ ליעל י"מבו ג"חעו םלאגאש עדת םדבעשאש עודי 'קרפאש
 תואמ עבואל ערז ךל תארתשמ וכו היהי רג יכ שרדח סעטו ,תואמ ידל 'א א"יכבו ,י"כ חשמחב דועו לייכב
 סע קובד-חנש תואמ עברא ןיאו ,יוניעו תודכעו תוריגב ויהי הנש ית ףוס דע קחצי תרילמ ןמזה ךשמב הנש
 ןדוי 'ר רמארכ והשרדו הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו ךערז היחי רג יכ ארקמה סרס אלא םתוא ונעו םודבעו
 ,םתל בוצקש ןמזה יפכ הנש 'ת ףוס רע םתלש ('היטפסאל הנש תואמ עבראל םהל אל ץראב יוניע תודבע תוריג
 םימיה םג ובשחי תוריגל אלא תופוצר םינש ית יוניעו תודבע תוריג חיה אלש חנש תואמ ע ב ר א ל 'יגח תקייודמו
 ןמקלו :ק"דרו ייישרב ייעו) ןרחב בקעי השעש םינשהו ררגב קחצה םיתשלפ ץראב םהרבא רגש קחצי תריל רחא
 בתכש :טיקל לעב ןיבח ןכו יוניעל תודבע ןיב כי'ג קלחמ יירש ירנו ,(ימ בי'' תומש י"בשרד אתליכמבו ד"נפ ףוס

 / : 1) 8 8+1וגמג.
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 ןשייו םדאה לע המדרת םיהלא י" לפיו הניש תמידרת] ,אטמרמ תמיררת האוכנ תמידרת
 אטמרמ תמידות םרבא לע הלפנ המדרתו אובל שמשה יהיו האוכנ תמידרת , (בו וט תישארב)
 ,(בי וכ איש םהילע הלפנ י*י תמידרת יכ םינישי םלכ יכ ץיקמ ןיאו [עדוי ןיאו] האור ןיא
 אננח 'ר ,(י טכ היעשי) וגו המדרת חור םהילע י"י ךסנ יכ 'תכד תיטשלש המידרת ףא ימא ןינבר
 ,תבש אבה םלועה תלכונ ,םולח האוכנ תלבונ ,הניש התימ תלבונ ,ןה תולבונ שלש רמא קחצי רב
 : [הרות ןלעמלש המכח תלבונ ,המח לגלג הלעמלש הרוא תלבונ ,ןיתרת דוע ףיסומ ןיבא יר

 ילמתיא רצנדכובנ ןידאב 'תכד לכב וו המיא יוןגו הלודג הכישח המיא הנהו
 ןומיס 'ר ,ןווי וז הלודנ ,תינעתו םוצב לארשי יניע הכישחהש ידמ וז הכישח .(טי ג לאינד) המיח

 ב"כ סילספ טכדע ,'ז "ספ ס"נפ סנכ םועט ,'ס "כ ג'יפ סככ סלקו וט"פ טדסכד 'קע וכפי לסליכמ ,סט עוקלי'ד7
 : ס"כפ סייכדפ ,'ס ייפ

 ,ז] הטמרמ גף [אטמרמ | תןנְופְד תמדרתו ,*א [תמידות | תןנפְד . . תמדרתו ,?% [האובנ תמידרת 1

 ינש /₪ לפיו 'תכד) לפיו הניש תמידרת [הרות --- הניש תמידרת* | ן אטימרומ ,ןְד הטימרמ ,ך*א!ְ אטימרמ

 תמדרתו) האוכנ תמדרת (?א המידרת ,פ 'וגו המדרת ,יִוְד ןשיו . . המדרת) ןשייו םדאה לע המדרח . . (1 לפיו
 ,1 םרבא . . אבל . . יהיו 'נש ,ך םרבא . . אבל . . יהיו) םרבא לע הלפנ המדרתו אובל שמשה יהיו (! האובנ
 / | יטטרמ) אטמרמ (יְפְד תמידרתו) תמידרת (י]זְר םרבא לע חלפנ המדרתו ,ף הלפנ חמדרתו אבל . .יתי) יתכד
 ביתכד ,פ עדוי . . ןיא 'נש ,'י עדוי . . ןיאו) עדוי ןיאו האור ןיא (ן אטימרומ ,ךְד הטימרמ ,?א1ְד אטימרמ

 ,ינ ןינברו) ןינכר סחילע . . ץיקמ ןיאו ('ֶד האור ןיאו עדוי ןיא ינש ,תֶד עדוי . . ןיאו ינש ,] עדוי . .ןיא
 יכ 'נש :פְד ךסנ יכ 'תכד) ךסנ יכ תוטש לש (ַף תמדרתו ,י[ְךְ] תמדות ףא) המדות ףא 'טא ([ןפְד ןנברו
 תא סצעיו 'מדרת ,י[רנ"אפ המדרת) 'וגו המדרת חוו (ףְֶד םכילע יִנא''ְד םכילע י"י) םהילע ייי (יזֶנ1א ךסנ
 ,לא קחצי רב אננח 'ר ,י רמא . . יברב אנינח 'ר ,; 'מא . . רב חנינח 'ר) רמא קחצי רב אנינח 'ר (] םהיניע
 ,ן תלביג) תלבונ . . התימ (יְרְג תולבונ ,ן תלבינ) תלבונ ןח (] תולבינ) תולגונ (*א 'ג) שלש (ן אננח יר
 (?א הב ףיסומ) ףיסומ ןיבא 'ר . . םלועה (ירַג תולבונ ,ן תלבינ , תלבוגו) תלבונ . . חאובנ (יֶזְרִנ תולבונ
 ,] תלבינ) תלבונ . . לגלג (ג] ןלעמלש) הלעמ לש חרוא (י[ךנַפ תולבונ ,ן תלבינ) תלבונ (] ןיירת) ןיתרת
 ןהיתולבונ שלש ימא קחצי רב 'נח 'ר ,יתנלאופד הרות (יתופְד הלעמ) ןלעמ לש המכח (יזְךִנִפ תולבונ
 תמיא המיא הנהו הרות הלעמ לש חרוא ףיסומ ןיבא 'ר תבש ה"ע תלבונ םולח חאובנ תלבונ הניש חתימ תלבוג
 תלפונ [וגו 7 | ל יל ,ְזֶד תישארב תשרפב ליעל בותכש ומכ 'ו כו ,1א חרות ןלעטלש המכה תלבונ המח לגלג
 .תןד ילמתיה ,יִפ ילמתא , ןאָו'ְד [ילמתיא | יא רצאנ דכוכנ ,2 רצאנדכוכנ ,ך רצנ דכוכנ | כד וילע
 / 2 תינעתו [תינעתבו | יתכ גאופְך לש םהיגיע ,'א [יניע | ןך אמח .ייכ'אופ המח .?א אטיח 8 | כ'אְזְד ילמתה

 : | תכ'אד = ןנברו ןומיפ 'ר .גאו = ןיגברו ןומיס 'ר .פ [ןומיפ ר | יתכאחופד זי ג [ןווי | א יל
 תלחתב ומכ ןאכ יתחגהו ,הטטרמ אתיא םש ליעל .'וכו ןיא אטמרמ תמידרת 1 :אעטיק ראשו 'ו כ ו ןח תומדרת
 ארקמב .'וכו ילמתיא 7 :  שייייעו האור וניאו האור ןושל המדרתו כתכו 'טמרמ הלמה טימשה בוט לכשבו ,רטאמה
 וינב תא דבעשל ןידיתע ןחש תויכלמ עברא וחארה 'יגה םשו ורתי אתליכמב רמאמה רוקטו .ני'חעו .אמח ילמתה בותכ
 וז תלפונ ןוי .תוכלמ וז הלודג ידמ תוכלמ וז הכשח לבב תוכלמ וז המיא 'וכו המיא הנחו 'וכו אבל שמשה יהיו 'נש
 ינש ידמ תוכלמ וז הלודג לבב הלפנ ביתכד לבב תוכלמ וז תלפונ רבדב ןיפילחמ שיו אתבייח ימור תיעיבר תוכלמ
 'גש תיעיבר תוכלמ וז המיא תינעתב לארשי לש םהיניע הכישחהש ןוי תוכלמ וז הכשה שורושחא ךלמה לדג
 םיסכוד כ"ק תדמעמ התיח 'וכו רמא ןומיס יִר ףסונ ןאכו ,(שייאטר תורעהב שייייעו) אריתי אפיקתו ינתמאו .אליחד
 רמאמב שרדח רי'יובו ,'וכו ימא ןינבר ('ןיטלטרטסיא כ"קו (64 רצ ליעל ייעו) ןיכרפיא כ"קו (84 רצ ליעל ייעו)

 ןקוסיעב תויכלמה האר םהרבא ו"רו ר"פדב םש ייגהו ,'וכו ןקוסיעב תויכלמח ואר םיאיבנה לכ ןמחנ רב לאומש 'ר =
 תא היתורזגב הכישחהש ידמ וז הכישה המה ילמתה (רצנ דכובנ ו"דב) רצנדכובג םש לע לבב וז המיא הנחו
 םיעבשו חאמ תדמעמ ןוי תוכלמ התיהש דמלמ ןמ ח נ 'ר רמא ןוי וז תלודג דבאלו גורחל דימשהל ינש לארשי
 אדה לע ןינה רו היכרב 'רו הששו יס ירמא ןינברו ןיטילטרטסא ח ע ב ש ו םירשעו האמ ןיכרפא דח או
 ןוי תוכלמ התיה ךכ םישש םישש תצרשמ הז ברקע המ ברקעו 'וגו ארונהו לודגה רבדמב ךכילומה ןינ ברד
 הכישח ינתמיאו אליחד םש לע םודא וז המיא םירמוא .שיו 'וכו םלפנ לוקמ םש לע םודא וז תלפונ םישש םישש תדמעמ
 ,ריומשב שרדה אמק אנשילכו ,לבב הלפנ םש לע לבב וז תלפונ שורושחא ךלמח לדג םש לע ידמ וז הלודג ןוי וז
 םויא ינש ןינמ תויכלמו (איכ 'יס הטמל 'יעו) 'וכו הרותה ה"כקה הארה וניבא םהרבאל ןכו ו"דו ר"פדב 'יגה םשו
 ידמ וז תכשח ('וכו ארונו םויא ינש לבב וז המיא 'וכו חמיא הנהו 'נש לי'צו) אצי ותאשו וטפשמ ונממ אוה ארונו
 םודא הז וילע תלפונ 'וכו דאמ דע לידגה םיזעח ריפצו ינש ןוי וז הלודג חיתורזגב לארשי לש םהיניע הכישחהש
 ינתמיאו יליחד הב 'יתכד תיעיבר תוכלמ וז המיא סש א"רדפב ארתב אנשילכו ,ץראה השער םלפנ לוקמ ינש
 הלדגש סרפו ידמ תוכלמ וז הלודג הרותבש תוצמ לכמ לארשי לש םהיניע הכישחהש ןוי תוכלמ וז הכשח אפיקתו
 ,יובו לאעמשי ינב ולא וילע םש דועו ,לארשי תרטע הלפנ םדיבש לבב תוכלמ וז תלפונ םנחב לארשי תא רוכמל
 וכו .תרות םהרבאל ה'בקה הארה ןנחוי ר'א אבא רב ןועמש ר"א םש םילהת שרדמב תונישלה יתש יפ לעו
 םודא וז וילע תלפוגנ ידמ וז הלודג ןו* וז הכישחה לבב וז המיא 'ןכו הכישח המיא הנהו 'נש ןינמ תויכלמ
 השרפמ רמאמה אבוה םשו ,חילק 'יס מ"הונמבו 'בו 'א אייכב אתיל ןכו ,םיסכוד ורכזוה אל  ריייובו = , וכו
 ילמתה רצנ רכובג ןידאב ביתכד לבב וז םש 'יגהו (השרפה שירב 494 דצ ליעל י"מב ייעו) ב"טפ רפסמב ונינפלש
 התיה ןוי תוכלמ רמוא ןומיס 'ר ןנברו ןומיס 'ר ןוי וז הלודג םוצב לארשי יניע הכישחתש ירמ וז הכשה הסח
 אתיא ןכו ב * ק םימעפה 'גב בותכ לייכבו ,'וכו םישש םיששמ 'ירמא ןנבר ןילגורטציא האמו ןיסוסרפא היפ תדמעמ
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 םשש הימחנ ירד היתעד לע ,ןידד ןירדתק לכק לכ ןירד ןירדתק הדוי 'רד היתעד לע ,ול הארה
 אבא 'ר רתב אל רופיצה תאו ,לארשילש ןהיניד תכתוחו תבשוי לארשילש הלורג ןירדהנס התיה
 רימעמ וניאש ימ לכו ופטוש לגה לגב םינפ דימעמש ימ לכ היכקה ול הארה יול יר םשב אנהכ רב
 : ופטוש לנה ןיא לגב םינפ

 אלו ןוהל שכמ הוהו השוכמ םהרבא בסנ יפא 'ר רמא 'וגו םירגפה לע טיעה דרוו (אי 5זט
 אלב םירגפ ךינב ושעישכל הירזע 'ר רמא ,הכושתב םרבא םהא בשיו ןכיפלעפאו ןישכתמ ווה
 : םהל תדמוע ךתוכז תומצע אלבו םיריג

 ךמר ,הניש תלופמ תליחת יול יר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר וגו אובל שמשה יהיו (בי זי
 הניש תמידות ,ןה תומירות שלש רמא בר ,הריבע רבע אלו היל ךמר אתירואב יעל אלו היל

 : 156 75 ליעל ,סט עוקז 8  :זויע יכ עוקל 5 :'5 סיכק פועני "יע 8

 ,ייך לכקל .?ע לכק ."ענחפ לינק לכ .כאו [לכק לכ | ג ןיד | יעתכנאחד הדוהי | ה 'ר תעד לע 1
 תתיה .כג?אזחופ [ןירדהנס התיה 2 | ד 'ר תעד לעו ,ינפ 'רד היתער לעו | ג ןיד | ע יל ןירדתק | ך ליבקל
 | רופצה |  ןְךְד תמתוחו ,5א] תכתוה ,יכנ'אחפ [תכתוחו | ן יל תבשוי | [ןךְד ירדהנס ויה ,י ירדהנס

 [וגו -- לע* 5 | ל יל [ימ** | ן לכ | (ךומסב ןכו) ל םינפב [םינפ** | יתנאופ ד ריטעמ אוהש + 2 [רימעמש 8
 | 1 לטנ ,ץע אשנ ,א ביסנ חוה ,ְז ביסנ | ן יסיא | ל יוגו ,יזְ] םרבא םתוא בשיו . . לע :תכנאוד םירגפה לע

 | לאו וול | יתגאפד שיכמ .עכ'אחו |שכמ | ען אתו ,ל היה [ירתכ אחד הוהו* | [רלע תגאזה אשוכמ
 ,ר ןישיתכמ ,יפ ןישתכתמ , ך ןישתכימ .?-עאְד ןישתכמ ,עכ נחה [ןישכתמ | לויה .גח ןווה [יעתכאו ווה* 6
 | תפד תומצע :יכנאח] [תומצע אלבו 7 | כ"א, כ'פעא .1 ןכ . - ףא . כ'פעאו ,י ןכ יפ לע ףאו | ")ןישנכתמ

 | 'א הלפמ ,!ו תולפממ | [ןל הלחת ,יאָפְד תלחת [גְו תליחת* | נו םרבא לע הלפנ המדרתו [יוגו 8
 | 3 אל | 'א יל .יתד היל ךימד ,נ?אופ [היל ךמד | יופ אתיירואב | י אל 9 | ד ךימד .ינאופ [ךמד

 | + אתדיבעב ,] הדוכע :א אדבוע , ₪ אתדיכע ,ןְך אדיבע | י יעל .תגלאפד ריבע .!א|] [רבע

 אלא .הרחט ינמיס הב שי םודא תוכלמ לשמנב ןכו 'ד 'יפ ג"פ ריו 'יעו ןיסמחה ןמו תולזגה ןמ לכוא אוהש
 ומכ ולקשמו ,יתנויצש י"כה י'פע תמייוקמ ינלזוג 'יגתו ,'ה יס גייפ ריייובו ט"פ ףוס ליעל 'יעו תסמוחו תלזוגש
 תינתנוק תינרקוס 168 דצ ליעלו לזג 'ע 'שה ךורעב 'יעו ןלזוג ומכ ו"יוב ינלזוג תביתכו םתמגודו ינתרק ינכפש
 : ןינפמחו ןינלזג ןהש ל א ע מ שיו םודא הז לזוגו רותו ףיסומ לודגה שרדמבו ,ןינחצור 218 דצו תינסרופ
 לש אסכ ('ןירדתק וחער תארקל ורתב שיא ןחיו ךותב םתוא רתביו 'וכו ול חקיו שרפמ יירד די'ע  .'וכו ןירדתק 1
 . אתיאדכו 'וכו תכתותו תבשוי 'וכו הלודג ןירדהנס התיה םשש 'וכו רתביו נ"רד ד"עו הז רש לש אסכ דגנ הז רש
 טפשמה םוקמ דיפ שיר ריייובו 'וכו הז תא הז ןיאור וחיש ידכ הלוגע ןרוג יצחכ תתיה ןירדהנס ג"מ ד"פ ןירדהנסב
 וכשיו לכב ךלמ ירש לכ ואביו 'וכו עשרה המש לארשי לש םהיניד תכתוחו תבשוי הלודג ירדהנפש םוקמ 'וכו
 ייכב 'יגת הרדתק 'ע ךורעבו ,'וכו יתיאר דועו 'פ תלחק שרדמב םג 'יעו 'וכו הכלהה תא םיכתוח םשש ךו ת ה רעשב
 1941 רצ ביח ריתמעב 'יעו לכקל 'שה ךורעב הגוה ךרוצ אללו ,'ןכו ליבק ל כ ע"פדבו ,ןירד לבק ןירד ןירדתק ריב
 ןיווש רמולכ וזב וז תורגתמ תומואהש ומכ והער תארקל ורתב היה אל רתכ אל שרפמ יי'כ רייב ייפב .'וכו רופיצה תאו ל
 אבש לגו לג לכו ערד ארבועב םש תומביב ומכ יוכו לגב םינפ רימעמש ימ לכ רמאמה סעטו ,ןחב הרגתמ לארשי
 לארשי ויהיש זמר רתב אל רופצה תאו ןינעה יפל שרפמ ת"הע יישריפבו ,כ"מב 'יעו 'וכו ישאר ול יתנענ ילע
 ירנ .יסא 'ר רמא 5 : ךרות שפנ תיחל ןתת לא ביתכד לארשי ולא יוכו ריפצה תאו שרפמ ט"קלבו ,םלועל ןימייק
 יע ל"תמעב עו 'וכו ןיבבשמש םירבד השמ בשיו 'א ז"פ תבש ןכו) ץצר הכה תארוחב בבש ןושל ב שי ו שרורש
 לע ודריש םיסרורה תופועה 'ולכ םתוא הכהו שוכמ םהרבא חקל 'וכו בסנ בוש ןושלו (169 רצ ב"ח א*הגאבו בבש
 חכב אלו ליחב אלו םיתמ םירגפ םתוא תושעל לארשי לע ודרי םלועה תומואש ול הארה ה"בקהו ,םיכומ ויח אלו םירגפה
 תבושתב םריזחהש 'וכו םתוא בשיו ט"קלב שרפמדכו 'וכו םרבא םתוא בשיו הבושתב ורזחי כ"חא לבא ןיחצונמ ויהי
 ןונגסב יסא יר שמתשה ילואו ,דחא םכש ודכעלו 'ה םשב םלכ ארקל הרויב הפש םימע לא ךופהא זא יכ ביתכד
 תומואב קוספה כיג רתופ הירזע 'רו ,'וכו אוה שכמו ירוסה 'גרתב 'וכו בשיו םגרותמש ומכ םוגרת הזיאב רמאמה
 םידיג אלב םירגפ םלועה תומוא י'ע ךינב ושעישכל אי"'אל ה"בקה ול הארח 'וכו םתוא בשיו שרודו לארשיו םלועה
 וובימל הבאסמ אפועל ןיימדמ ןוניה אימוא ותחנו 'א י"רתב םגרותמ הדגאה וז יפכו ,םהל תדמוע ךחוכז 'וכו
 ןוניא ןילא אבאסמ אפוע ןידחו 'וכו תחנ דכו 'ב י"רתבו ןוהילע אנגמ םהרבאד היתוכז תוהו לארשיד ןוהיסכנ
 ייעו סומינוריה לצא םג 'אצמנ הדגאהו ,'וכו לארשי ינב לע ןשיב ןציע ןיציע ןייהי דכ יהיו 'וכו אעראד אתוכלמ
 לשמנש דוד ןב אלא טיעה ןיאו ןדכאלו ןדרפל סהילע טיעה דרי םש א"רדפב תרחא הדגאו ,499 רצ םש ה"מב
 סהב לושמי אלש ידכ ורדוסב םהילע ףינמו בשוי םהרבא היה שמשה תאצכ יל יתלחנ עובצ טיעה 'נש טיעל
 שיכמ  הוהו השיכמ םרבא אשנ 'יגה םשו ,לודגה שררמבו טייקלבו תי'הע י"שרב .ייעו 'וכו ברעה אבש דע טיעה
 םשו) שכמ 'ע ךורעב 'יעו ו''דו ר"פד שררמב םג אתיא השוכמ "יגהו ,(ןישכתמ 792 יומע םשו) ןישתכתמ ווהו ןוהל
 .,לעפתא ןינכמ ןישכתמו שכנ ןמ לעפא ינוניב אוה שכמו ,השוכמ שוכמ 'ע ל"תמעבו ('וכו םהרבא אשנ ר"פדב 'יגה
 תביתכו ,נ"חעו יוכו זו ה אלו וכו שכמ הוהו יתהגהו 'וכו ויה אלו 'יסופדב ןכו 'וכו ויה אלו 'ונו שכמ היהו ייגה ל"יכבו
 ןינכיסד עשוהי 'ר 8 :  תונוש םימעפ ליעל ו ת א ומכ ם ת א תביתכו ,246 דצ ליעל םג 'יע תחא הביתב ןכיפלעפאו
 'יסופדב ןאכ םג םתומילשב םירמאמהו ,שייייעו תמדרת םיהלא י"י לפיו 'פל ז"יפ ליעל ורדסנ ולא םירמאמ .'וכו
 יתמלשחו אטמרמ תמידרת 'וכו שלש רמא דע קרו ןאכ קתעוה ל*יכבו ,טוקליו תיייכו ג'יכו 'ב אייכו ו'יכו םייכו
 ארבוע דבע אלו אתירואב יעל אל היל ךמד הניש הלפמ תלחת 'מא עשוהי 'ר עטיק 'א א'יככו ,םש ליעל ומכ
 שלש ימא בר םשב ןינכסד ץשוהי 'ר  אתיא כיכבו .ניחֶעו יוכו שלש ימא קחצי רב 'נח 'ר ליעל דכ 'וכו

 1) א 60000.
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 ,ול הארה אל הפיאה תירישע ,םהרבאל היכקה הארה תורפכה לכ 'א יחוי ןב ןועמש יר יונו הלא
 תא התאכהו ןלהל רמאנ הלא לכ תא ןאכ רמאנ ול הארה הפיאה תירישע ףא 'מא ןינבר
 םילידבמש היכקה ול הארה רתב אל רופיצה תאו ,(ח ב איקו) חהלאמ השעי רשא החנמה
 ומ השלש הרמעמש לכב וז תשלושמ הלגע יל החק איד :ףועה תאטחב םילירכמ ןיאו ףועה תלועב
 5. ,שוריושחאו שויררו שרוכ השלש תרמעמש ירמ וז תשלושמ ועו ,רצשלבו ךרורמ ליואו רצנרכוכנ
 ,השביכ אל תיחרזמ חורו השביכ תוחורה לכ 'א רועל יר ןנחוי 'רו רועל יר ,ןווי וז שלושמ ליאו
 אל תויח לכו הגגנו הנופצו המי חגנמ ליאה תא יתיאר 'תכתו ןנחוי 'ר היל רמא
 ,ינלזוג אלא אוה רות םודא וו לזוגו רותו ,החרזמ רמא אלד היתער אוהו ,(ד ח לאיגד) ורמעי
 לארשי ירש 'א הימחנ 'ר  ,ול הארה םלועה תומוא ירש 'א הדוהי 'ר וגו הלא לכ תא ול חקיו

 : סיכפ ס'כדפ 4 =: סייכ ןילוס ,ס'נו דיפ ו'פ סיסנז 8 = : יג "ק נ"פ סנכ סלקיו 1

 ןב ןועמש יר (כְד ןנברו) ןינברו (כ יאחוי ,ן ייחוי) יחו: ןב ןועמש 'ר ,?א י"בשר ,ם [יחוי -- 'ר 1

 | (?א 'מא) רמוא | ת'א'ְך ייבשר ([ן ןנברו ,!ך ינברו) ןינברו י"יבשו ,כנוְד יחוי (כ יאחו' ,ן ייחוי)

 י אפ סחרבאל ח"בקה ול ,] םתרבא וניבאל . . ,ץֶד וניבא םהרבאל . . ,*א [םהרבאל ה"בקה | י ןלכ -, [תורפכה
 י תו [תירישש | | (1 וניבא םהרבאל תורפכה לכ ה"בקה ול הארה) י7ך ול ,כ וניבא םהרבאל . . ול
 | כג?א פ"ל הלאמ -- רשא* 8 | תאכתו | תוד = ול תקיו .יכנאפ [הא 2 | ?א תירישע לבא .תוכ'א 57 תירישעו
 | [ךד הדימעהש ,נאזך תדמעמ איהש ,יופ [תרמעמש4 | יִתַָאְו יל הייבקה | ל וגו ,ית'אְוְד יייל הלאמ . .רשא

 | ופ רצשטלגו | %א רצאנדכוכנ .ינ'א רצנ רכובנ 5 | רד םיכלמ (ך השלש) 'ג ,א 'ג ,ינ'אזרם [השלש
 .יכנחופ [השלש | 'א הדימעתש ,[ְְד הדימעמ איהש ,=נ'אז] תדמעמ איהש ,יִומ [תדמעמש | ו

 יר [ןנחוי --' ר | יתכאחפד וויי /גו ווי | גפ הז 6 | (ןרַג שרושחאו) שורושחאו | ןרְד םיכלמ 'ג .%א 'ג

 שנכ .?א השנכ :כ'אחופ [השביכ | תג'אוד רמא .אפ ימוא | רזעלא | פ יל .תנאוְד ןנחוי 'רו רזעלא =
 ₪  [ודמעי 8 | ֶר תיאר [יתיאר** 7 | יתד ושבכ ,אח השבכ ,כופ [השביכ | א חור | י ושנכ .ןןְד ןוי ינב

 איהו .?א [היתעד אוחו | ןךְד לידגתו . . השעו ודימ :ליצמ ןיאו וינפל ,ן'אָפ ד לידגהו ונוצרכ תשעו וונפל
 | י'אָד רזעילא 'רד היתעד (י איה ,'א אוהו) אוה ,[ן רזעלא 'וד היתעד אוה ,[₪ היתעד לעו ,פנח . .
 ,?ף ינלזג ,ירכ'אחופ [ינלזוג | 'א איה וניא ,'א אוח וניא , ןןפ איח | יִנ הז | תכנאפְ תיחרזמ ,י [התרזמ
 'רו (ן חדוי) הדוהי 'ר [(] חדוי) הדוחי 'ר | תד ₪ איד .יכנאחופ [חקיו 9 | ייתד אוה ןלזגש ,'א אנלוג

 | תכאד רמא :ופ רטוא | תגאפד 'רו :כו [ר | כנגד רמא .יתופ רמוא | יתגוד :-, הימחנ

 הגוי ינבו םירות .ג*לו ןגיסרג הנוי ןבו רות ם*ארה בתכ ןכו י"כ הזיאב אתיאדכ הנוי ינכו םירות אלו הנוי ןבו רות
 ןה תלועל ינשה הנוי ןבו ינשה רותה לבא הרפכל אוהש תאטחה אוה דבלב דחא הנו' ןבו דבלב רחא רות אהד
 ה''כו ,הנוי ינבו םירות לזוגו (רתו) רותו ייגח כ"ג לודגה 'דמבו ט"קלב ןכא ,תיפיבו שייייעו 'נכו הרפכל ןניאו ןואב
 יפל ךותב םתוא רתביו םש דועו ,'חל ומשא תא איבהו ינש ינע איבמש תגוי ינבו םירות םש שרפמו הדגא שרדמב
 ביתכדכ הרפכל כ"ג האבש הפיאה תירישע שיד ג"עא .ול הארה אל 1 : םיחתנל םתוא םיחתנמ ויה תוגברקהש
 ,(א'+ ית ארקיו) 'וכו תאטחל תלס זפיאה תירישע אטח רשא ונברק תא איבהו יוכו ודי גישת אל םאו אטוח תחנמב
 תהנמה תא תאבהו הבדנ תחנמב ןלחל רמאנו הלא לכ תא ול חקיו ןאכ רמאנ 'וכו הפיאה תירישע ףא 'מא ןינברו
 ייגח םש ריייובו ,יא 'ב ארקיו י"שריפבו 'א ט"פ תוחנמ 'יעו ןורשעמ תתוחפ החנמ ןיאו 'וכו הלאמ השעי רשא
 תירישע ףא רמוא י"בשרו הפיאה תירישעמ ץוח ה"ע וניבא םהרבאל ה''בקה ול הארה תורפכה לכ ירמא ןינבר תכפוהמ
 הפיאה תירישע ןאכ רומאה הלא המ הלא ןלהל רמאנו הלא ןאכ רמאנ וניבא םהרבאל ה"בקה ול הארה הפיאה
 חארהו רתב אל ףועה תאמהל זמר אוחש ןוי רבו רותה .רופיצה תאו 8 :הפיאה תירישע ןלחל רומאה חלא ףא
 תלמ רחא ףועה תלמו ,םש ןילוחו םש ו"פ םיהבז 'יעו ףועח תלועב םילירבמ לבא ףועה תאטחב םילידבמ ןיאש ול
 לאש חמו .תוחור שלש ןוי תשביכש רזעל 'ר רמאדכו .'וכו שלושמ ליאו 6 :יטיש יניב ל"יכב המלשוח תלועב
 הנופצו המי בותכח רמאד רזעל 'ר לש ותייאר רקיע הז קוספו הישוק הניא 'וכו ודמעי אל תויח לכו 'וכו יתואר ייר
 יוכו תיאר רשא ליאה שרופמ א"כ 'כ קוספ םש לאיגדבו .תוחורה 'גב 'וכו תויח לכו םעטו ,החרזמ רמא אלו :ןכו
 ישרפמב ייעו ןוי וז וכו ליאו ידמ וז וכו זעו ונינפלש שרדה השקו 'וכו ןוי ךלמ ריעשה ריפצהו סרפו ידמ יכלמ
 לארשי לע םיכלמ 'ג הרימעתש לבב וז "כו הלגע יל החק א'ד אבוה ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ,שררמה
 יתשודט 'נש לארשי תא שודל תכחוא לבב תוכלמ ךכ שודל תכהוא הלגעש םשכו רצאשלבו ךדורמ ליואו רצנרכובנ
 ןודקומ סורדנסכלא םיכלמ השלש חדימעחו 'וכו םיעה ריפצו הב בתכש ןוי הז תשלוש מ זעו ינוג ןבו
 לארשי לע םיכלמ תשלש הדימעהו 'וכו תיאר רשא ליאהו 'נש ידמ וז שלוש מ ל'או סונינוטנאו סגלקסגו
 יפנכ 'נש לארשי ולא לזוגו ךוש חכב תואובת ברו ביתכ ןכש םודא וז רותו שורושחא ןב שוירדו שורושחאו .שרוכ
 שיא ןתיו םשיחכהל ידכ ךותב םתוא רתביו לארשי תא ןילזוג תויכלט 'ד ולאש לזוג ארקנ המלו ףסכב הפחנ הנוי
 םע ונינפלש רמאמה ביכרה הדגא שרדמ לעבש 'רנו ,'וכו אמינ אולמכ וליפא תתרבחב תעגונ תוכלמ ןיאש ורתב
 ה"בקה הארה (רמוא רזעילא 'ר קתעוה לודגה שרדמבו) רמוא אביקע 'ו אתיא םשו ,ת"כפ א"ררפב הדגאה

 יל תחק וילא רטאיו 'נש (ןדבאו ןלשמו תויכלמ עברא ג"חמב) ןידבואו ןילשומ תויכלמ םירתבה ןיב וניבא סהר
 איתש לבב תוכלמ וז גיהמב) השד הלגעכ איהש (םודא יולכ) םרא תוכלמ איתש תיעיבר תוכלמ וז תשלושמ תלגע
 רותו סרפו ירמ תוכלמ וז שלושמ ליאו דאמ דע לידגה םיזעה ריפצו 'נש ןוי תוכלמ וז תשלושמ זעו (השדו הלגע
 לארשי ולא לזוגו 'וכו תימרא ןושלב אלא (תירושא ג"המב) הרות ןושלב הז רוח רמאנ אל לאעמשי ינב ולא
 .םודא וז 8 :בוט לכשבו טי'קלב םג 'יעו 'וכו יתטת יתנוי איה תחא 'וכו עלסה יוגחב יתנוי 'נש ולשמנש
 ייגח וניש א'רפפ 'רו ו"דבו ,םודא וז זיי 'יסב הטמל ןכו םודא הז 'יגה כ"ג ר"פד טוקליבו ,ו"דו ר"פדב םג חיכו
 יִנלזוג אלא רופצה אוה רות תללוש תארוהב וייוהו רותל ראות םש אוהש לז וגו ושרדו ,תיעיבר תוכלמ (וז) הז
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 "הארה . וגו שלושמ ליאו תשלושמ זעו תשלושמ חלנע יל חחק וילא רמאוו יט

 אכה רפו םירופכה םוי רפ םירפ ינימ 'ג ,םילא ינימ 'גו םיריעש ינימ השלשו םירפ ינימ השלש ול
 ,דיחילש הריעשו םישרח ישאר יריעש םילגר יריעש םיריעש ינימ יג  ,הפורע הלנעו תווצמה לכ לע
 לכ תא ול חקיו ,ןוי רכו רות לזוגו רתו ,דיחילש השככו יולת םשא יאדוו םָשא םילא ינומ ינ

 :סט עוקלי 1

 'א והאוה | ל יוגו , תֶנְד תשלושמ הלגע ,] תשלושמ ועו תשלושמ הלגע ['א יוגו -- הלגע* 1
 ,1 תשלש .,5ך 'ג :תכחופ [השלאה | ?אד 'ג ,תכנחופ [השלש 2 | ן] תיבקה ול תאורה

 | 'אופ 'ל .1 םילא . . השלש , םיליא . . השלשו ,][ן םילא . . השלשו [םילא -- 'ג | א יג
 הרעש |  תכנפ השלשו ,'אְד 'גו ,ן השלש ,?א ['ג | תוצמה 8 | חף םי לש | יתכגחופ השלש
 ילא [יג 4 | יפ דיחי תריעשו | ןך שרח שאר | תיא ריעשו .יכנחופ יריעשו | תד . . ריעש .יכנאזדופ [םילגר

 ' נא [םשא | יתכאפהד יאדו ,ו יידוו ,1 [יאדו | ןפ םילא | תכנ השלשו ,'אד 'גו .ןפ השלש
 /[ך חנוי ןבו ,ןִד הגוי רבו .אחפ ןינוי רבו .כ [ןוי רבו | ן הנינפש ,-פ רותו [רות | רותו | יתכ!אופְך םשאו

 / : | .י הנוי ינבו

 יומע םש דועו ,ךינבל ןתונ ינאש תורפכב ימא 'וכו הלגע יל החק וילא רמאיו תנשריא תוכז הזיאב 'מא אלא רגית
 ךל .תתל הייבקה ול רמאש ןויכ עשפ לחי אל (סש הייכ) וירבד בורב תמלש 'מא וילע הֶנשריא יכ עדא המב אייד 4
 יכ עדא המב 'מא אלא ה"בקחלש וירבדב ןימאה אלו הנשריא ךציכ רמאו ובלב רהרה התשרל תאזה ץראה תא
 תלגע יל החק 'נש תויכלמ עבראב דבעתשהל וינב לע רזגנו עדת עודי ה"יבקה ובישה רגית ארקש דמלמ חנשריא
 שוריפ לע 498 רצ גימ קלח חי'ימב עייעו םש ג"'המב שי'זשר תורעהבו םש םירדנו םש םישרק אמוחנת 'יעו 'וכו
 ינימ 'ג הנומ ןכו ןהילע ןירפכמש תונברקב 'וכו ןתאש תורפכב 'יפו ,סומינוריהו ירוסח םרפאו סיניגירוא לצא קוספח הז
 'וכו רמאנש ץראו םיטש ומייקתנ אל תודמעמ אלמלא ימא ר"א םש תליגמבו ,הרפכל םיִאבְש םיליאו םיריעשו םירפ
 התאו ךינפל םיאטוח לארשי ו"ח אמש עישבר היבקה ינפל סחרבא רמא הנשריא יכ עדא תמב םיהלא 'ח רמאיו
 'וכו חלגע יל החק ול רמא עדא המב ע"שבר וינפל רמא ואל ול רמא הגלפה רודכו לובמה רודכ םהל השוע
 תוכז הזיאב ול רמא בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,םש תינעתבו ס"דב 'יעו ןהילע ורפכי תונברקה רמולכ םש י"שריפו
 יוכו ול הארחה םירבד 'ד רמאמה א"כ 'יס הטמל ייעו תונברקה תוכזב הי'בקה ובישה ץרֶאה תא שריל ינב וכזי
 תלה תרב ראות םשב 'א י'רתבו ,אתלת רפסמ םשב א"תב תשלשמ םגרותמ ןכו .'וכו ינימ השלש 2 :םש י"מבו
 ,םילא כ''יכו 'בו 'א א"יכב םג ךומסבו ,תייכו גייכבו ודו ר"פרב ךומסבו ןאכ חיכו .םילא : ן"בטרב םג 'יעו ןינש
 תוצמה לכ לע אבה רפו לודגה 'דמגו ט"קלב היכו .'וכו אבה רפו |: ע"צו םיליא ךומסב ו"יכו פייכב קרו
 תלגעו רובצ לש רבד םלעה רפו םירופכה םוי רפ ת"הע יישרב שרפמש ומכ רבד םלעה רפ אוהו ,(תווצמה)
 יוכו תנישעת אל רשא יי תוצמ לכמ תחא ושעו להקה יגיעמ רבד םלענו וגשי לארשי תדע לכ םאנ ביתכדכו הפורע
 םשו ם"ארב םג 'יעו ולא םיקוספ ואבוה י"כ רי'ב 'יפב םגו (דיי גיי 'ד ארקיו) 'וכו תאטחל רקב ןב רפ להקה ובירקחו
 ןניעב הרפכד תונברקד בישח אק אל םימלש רפו הבדג תלוע רפו םידעומהו םישדח ישאר יפסומ ירפ לבא בתכ
 שוריפ תונברקה תוכזב היבקה ל"א ץראב ינב ומייקתי תוכז הז יאְּב ינעידוח היבקהל םהרבא ול רטאש העשבש
 שיימו ,'וכו תולועה אל תואטחה אלא ןניא הרפכד תונברקו יוכו ןדי לע ןירפכתמ ןחש ךינבל ןתונ ינאש ןהיתורפכב
 יאדוו םשא תומשא הנומ ןכו לארשי ךטעל רפכ הב בותכש הפורע הלגע כ"ג הנומד אקוד ןאל תַואָטחה אלא
 'תכ םשו ז"עב בותכה רבדמ (ב"כ ו"ט רבדמב) 'וכו הלאה תוצמה לכ תא ושעת אלו ונשה יכו השרפבו ,'וכו
 ,יא 'ח תוירוחו אייק 'יפ חלש ירפס 'יעו תאטחל דחא םיזע ריעשו יוכו הלועל רחא רקב ןב רפ הדעה לכ ושעו
 אל רובצ לש רבד םלעה רפו דוע ריעהו 'וכו ושעת אלו וגשת יכו ביתכרכ תוצמה לכ לע אבה ייפ ת''פיב ןכא
 ונייהו תוצמה לע אבה רפ בתכ אלו רבד םלעה רפ בתכ שמוחב י"שרו וכו אוה תוצמה לע אבה רפ ןיממר בישח
 רפו םירופכה םוי לש רפ הז תשלושמ הלגעו שרפמ בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,שיייעו 'וכו והנינ אנימ דחד אה
 לודגה 'דמבו טיקלב ח"כו .'וכו םילגר יריעש 8 :ע"'צו הפורע הלגע הנומ וניאו ,ז"ע רפו תוצמה ראש לש להקה
 ןכו (ו"ט ח"כ רבדמב) 'וכו תאטחל דחא םיזע ריעשו ביתַכ ח'ירבו ,'וכו םישדח ישאר (יריעש) יריעשו םילגר יריעש
 םיזע ריעש 'וכו רפכל תאטח דחא םיזע ריעשו 'וכו רפכל דחא םיזע ריעש 'וכו רפכל דחא תאטח ריעשו םילגרב
 יריעשו םינפב השענה ריעשל זמר תשלושמ זעו בתכ תייהע י"שרבו ,'וכו דחא תאטח ריעשו 'וכו תאטח ךחא
 'וכו תגגשב אטחת תחא שפנ םאו ביתכד .דיחי לש הריעשו :תייפיב 'יע\ דיחי תאטח ריעשו דעומ לש ןיפסומ
 'ג םש שרפמו .דיחי לש הריעש אכוה אל הדגא שרדמבו ,(חיִכ ז"כ יד ארקיו) 'וכו םיזע תריעש ונברק איבחו
 שרפמ טיייכ ריב 'יפב .'וכו יאדוו םשא 4 | :זיע לש ריעשו הנשה שאר לש ריעשו םירופכה םוי לש ריעש םיריעש
 רבדמב) ביתכד ריזנ םשא הליעמ םשא הפורח החפש םשא תולזג םשא ערוצמ םשא ריזנ סשא ןוגכ יאדו סשא
 ןהכה חקלו (דייכ דיי ארקיו) רמאנש ערוצמ םשא [םשאל ותנש ןב שבכ איבהו] ורזנ ימי תא י'ייל ריזהו (ביי יו
 תאו היכ םש םש תולזג םשא] 'כו לעמ לועמת יכ שפנ (ויט 'ח םש) רמאנש תוליעמ םשא םשאה שבכ תא
 תחפש איהו 'וכו השא תא בכשי יכ שיאו (יכ ט"י םש) רמאנש הפורח החפש םשא ['וכו םימח ליא ייל איבי ומשא
 יאדו םשא וללה תומשא לכ [םשא ליא דעומ להא חתפ לא] יייל ומשא תא איבהו (א"כ םש םשו) שיאל תפרחנ
 הגוהכ ירכזל לכאנ רתונהו ןירומיאו םד ןהמ בירקמו ןהכל ןחוא ןיאיבמ (סה תויאדו תוימשא אייכ ריב 'יפב) ןח
 ייעו) 'וכו לכא ןהמ וזיא עדוי וניאו ןמוש לש תחאו בלח לש תחא תוכיתח יתש וינפל ויתש ןוגכ יולת םשא 'וכו
 תכקנ [תאטחל] ונברק איבי שבכ םאו (בייל 'ד ארקיו) ביתכד דיחי לש השבכו (א"מ ד"פ תותירכ הח"מ ה"פ םיחבז
 שדקב לעומל סשא ליִא םיבירקמ לארשי ויהש םילא שלש הז שלושמ ליאו שרפמ הֶדגא שרדמבו ,הנאיבי חַמימת
 יטיש יניב ןכ םלשוה ליייכב .ןוי רבו רות :םש רכזוה אל ריחי לש השבכו ,ריזנ ליאו ןודקפב לעומל םשא ליאו
 רכו הנינפש ייגה וייכבו ,ןוירב אליסתו 'א י"רתבו ןוי רבו 'ב י"רתב לזוגו םגרותמ ןכו ,החיד וידב רפסה בחכב
 םָאו דרויו הלוע ןברקב ביתכדכ תאטחל םיאבש הנוי ןבו רות לזוגו רתו ושרדו ,הנוי רבו אנינפשו א"תב היכו חנוי
 הלעל דחאו תאטהל דחא יייל הנוי ינב ינש וא םירת יתש אטח רשא ומשא תא איבהו הש יד ודי עיגה אל
 היתו 'וכו הנוי ינב ינש וא םירת יתשו וכו םשא דחא שבכ חקלו 'וכו אוה לד םאו ערוצמב ןכו ('ז 'ח .ארקיו)
 הדי אצמת אל םאו (ו ביי םש) תאטחל רה וא הגוי ןבו תדלויבו (בייכ א"כ ריי םש) הלע דחאהו תאטה דחא
 הֶנוכְנִח 'יגה כ'ג תי'הֶע י"שריִפבו ,(ה םש םש) תאטהל רחאו הלעל דחא הנוי ינב ינש וא םירת יתש החקלו 'וכו
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 יר  ,(א בי תישארכ) ךל ךל םרבא לא י"י רמאיו ינש םוקמ יוניש ףא יא שיו ,(ו ג הנו) יונו
 אירוג רב אמח ברו איסחמ רב אבר ,(ב כ סילחת) הרצ םויב י'י ךנעי ינש תינעה ףא רמא אנמ
 :תבשב וליפאו םויב וכו ףסוי בר רמא ,תרוענב שאכ םולחל תינעת הפי בר םשב

 גי רזעיל 'ר יוגו םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא יי ינא וילא רמאוו 'וגו יייב ןימאהו ו
 6 וילא רמאיו ריהה וליצה היכקה 'מא ןינבר .ןשככה ןמ םהרבא תא ליצהו דרי לאכימ בקעי ן 6

 : הירזעו לאשימ היננחב ,לאכימ דרי יתמיאו ,ךיתאצוה רשא ייי ינא
 די רמא אלא רגית אווקכ אל רמא הנינח רב אמח 'ר יוגו עדא המב םיהלא ייי רמאיו (ח

 : ךינבל ןתאש תורפכב ול רמא ,תוכז הז יאב ול

 ו (טייכ "יס נייפ) ןטססלו לדק סבכ סילנד ,יס ''< ס'"פ סנכ םועט ,'6 סי"ק סיסקפ 4 :'נ ציי םינעס ,'5 6"י סנט 9
 ייעו ,יג יס זייק סילספ עכדע |," "כ סט סעוקנפ ,'ס "יק סולס כ"'ע לעוסנס ,(5" '5) ךלעסט דע 'פ סנכ סיכיטס ליב
 סיכדנ 3 זיכ םינעס ,י3 "5 סליגע ייעו ,ז"ע 'כ טוקל 7 :408 ר5 401 75 867 ד5 864 ד5 861 ר5 819 35 ליעל
 :נ" "כ סט סעוסנפ ,ג'י "יס סיטדק כ'פ סעוסנס ,ב"כ "יק ס"פ סככ סופט ,יס כי"ל

 | תכנ'אוד תינעתה :פ [תינעת | תכנד אנומ ,ןפ [אנמ 2 | ,ן רמוא ,ך יירמוא .כפ'ד ימוא [יא 1

 [תנחופד גי* 9 | ד ןוירוג ןב .תכנאופ ןוירוג רב | ו-.יר :ג - . יברו .תכאפְ אמח 'רו |  חיפתמ | הבר
 ,1 ומויב דבלבו [םויב וגו | תוד . . יר ,כנ!אחפ [ףסוי בר | ד 'מאו | ) תרוענל | ן תינעתה | א 'ר ,ל בר
 ןימאתו [וגו -- ןימאתו 4 | אז'פ תבשב (אפ וליפא) וליפאו ימוא יסוי (ם 'רו) 'ר | אז ומוי ןב דבלבו
 .ל יוג .תכגחפ םידשכ רואמ [ך יוג --רואמ* | תלאד 'ל .כג'א] הקרצ ול הבשחוו . . ןימאהו .ם יי'יב
 | תכנוד בקעי ןב רזעילא 'ר (תכד ןנברו) ןינברו בקעי ןב רזעילא 'ר אפ בקעי (%א רב) ןב רזעילא יר | "או יל
 | תֶד וליצהו .?א . . תא ליצחל .כג1אחופ [םחרבא תא ליצהו | תכנאד - רמא .חופ -- רמוא [לאכימ 5
 רואמ ךיתאצוה . . י"  [*אופ ךיתאצוה -- י"* 6 | ד םהרבא תא ליצחו דרי [ולצה | שאה ןשבכמ

 יכ [וג 7 | "אפ הינגחל | ?א לאירבג [לאכימ | | יתמא .%א יתמיא , ) יתמאו | ל 'ל , תכנאָד םירשכ

 | ?א ארק | 'א יכו [אל | ת רייב ,3ךד 'רב :י?רכגאפ [יג | רתד אייח .יכנאחפ [אמה | כ )לא הנשריא
 ,1ףכ*א הזיאב .?ךיאח |הז יאב 8 | כַפ יל ,י רמואכ :*%א רמא [ול רמא | יראד רגת :תכנפ'ְך [רגית

 | ןתונ ינאש | ] תונברקב ;כ תורפכ | ךנפ וזיאב ,ְך וז יאב

 וניד רזג ןיערקמ םירבד 'ד קחצי ר''או אתיא םש הי'ר ילכבבו ,ג"" דצ ב"ה א"הגאב םג 'יעו הקרצו הלפתו הכושתו
 לא וקעציו ביתכד הקעצ תוממ ליצת הקדצו ביתכד הקדצ השעמ יונישו םשה יוניש הקעצ הקרצ ןח ולא םדא

 הנממ יתתנ םגו חתוא יתכרבו ביתכו 'וכו חמש תא ארקת אל ךתשא ירש ביתכד םשה יוניש 'וכו םחל רצב 'ח
 ךשעאו רדתו ךצראמ ךל ךל 'וכו רמאיו ביתכד םוקמ יוניש ףא אייו 'וכו םיהלאח אריו ביתכד השעמ יוניש ןב ךל

 םולחל תינעת חפי בר רמא אירוג רב אמח בר רמא איסחמ רב (חבר) אבר .רמאו םש תינעתכו תבשבו ,לודג
 אסריגת םש תבש סידב ייעו 'וכו תבשב (וליפאו) וליפא ףסוי בר רמאו םויב וב אדסח בר רמא תרוענל שאכ
 םויב ובו אדפח בר רמא 'יגחו תבשב ןליפאו סויב ובו ףסוי בר אמיתיאו ארפהח בר רמא ייגה םש תינעתבו תֶרוענב

 אתקיספבו ןאכ ר'בב ילכבה ןמ ףסותינ תבשב וליפאו דע 'וכו איפחמ רב אבר רמאמה ףוס םא ע"צ דועו ,תבשב
 רב אמח בר ל"א 'וכו ברד תיבגל אתא שנ רב דח 'ד ד"ס ג"פ ןישודיק ישוריב 'יעו 'וכו בורב יכ יפ תלהק שרדמבו
 הדגאה הדסיתנ קוספה הז שררב .'וגו ךיתאצות רשא 4 :סש הפסוחב רייספב ש"אמר תורעהב ע"יעו 'וכו אירוג
 חילפ ףוסב תוכיראב אביהו ר"בב תובר םימעפ רבכ תרכזוח הדגאהו ,לצינו שאה ןשבכל אא ךלשותש תמסרופמה
 ,ובסמב ךלמתש דע 'פ רי"שתשב םג אתיא ןיגבר) י"בארד אתגולפו ,870 רצ 866 רצ 861 רצ ליעל י"מב 'יעו
 דרי רבכ עיקרב וביסמב ח"בקה םיכלמה יכלמ ךלמש דע רמוא רזעילא 'ר ןנברו כקעי ןב רזעילא יר םש 'ינהו
 'ח ינא 'נש וליצהו ררי ה"בקה ירמא ןנברו שאת ןשככמ וניבא םהרבא תא ליצהו םימשה ןמ לודגה רשת לאכימ

 ליפתש העשב םש סיחספכו ,תירזעו לאשימ חינגנח ימיב לאכימ ררי יתמיאו םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא
 קירצח תא ליצאו ןנצאו ררא ע'שבר הי'כקה ינפל ל א יר ב ג רמא שאח ןשבכ ךותל וניבא םתרבא תא עשרה דורמנ
 ה"בקתש יפלו דיתיח תא ליצהל ריחיל האנ ומלועב דיחי אוהו ימלועב ריחי ינא ה"בקח ול רמא שאה ןשבכמ
 םתרבא ךלשוהש ןויכ סש םילהת שרדמב ןכו יוכו וינב ינבמ השלש ליצתו תכזת רמא הירב לכ רכש חפקמ וניא

 'ת ינא 'נש דיתיל ליצהל דיחיל חאנ 'וכו ימלועב ריחי ינא היכקה רמא וליצתל הצרו לאירבג אב שאח ןשככ
 שרקל שאה ןשְככ ךותל םיקירצ השלש דריל ןידיתע ךרכש חפקמ יניא ןכ יפ לע ףא םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא
 ןשבכמ ןליצחו לאירבג דריו 'וכו הירזעו לאשימ היננחל ולטנו גיילפ א"רדפב םג ייעו 'וכו ןליצמו דרוי תתאו ימש תא
 רמוא לאכימ הז םע הז ןיבירמ םיכאלמח ויה שאה ןשככל א'א ךלשוהש העשב םש הוצת במ אטוחנתבו ,'וכו שאה
 רשא 'ה ינא 'נש ימצעבו ידובכב דרא ינַא ח"בקה רמא ותוא ליצאו דרא ינא רמא לאירבגו ותוא ליצאו דרא ינא
 ןליצתו ךאלמה ררי שאח ןשככל הירזעו לאשימ היננח ודריש ןויכ ןיליצמ םתא וינב ינבל ןחל רמא 'וכו ךיתאצוה
 ליצחל דויל שקבשכ יתמיא הי'כקה םהמע תשע ןיאנת 'וכו לאירבגו לאכימ םש רייומשבו , םש אמוחנתב ייעו יוכו
 םכמ דחא םשל דרי ולא םחל רמא ותוא ליצהל ןידרוי ונא וינפל לאירבגו לאכימ ןרמא שאה ןשבכמ םהרבא

 םכל תא אלא יוכו ךיתאצוה רשא יי ינא 'נש וליצמו דרוי ינאו דרי ימשל אלא ותוא ןיליצמ סתייה םתא ןש
 ליצהל לאירבג דריש ןויכ םידשכ הנחמ לע לאיובג התאו רושא הנחמ לע לאכימ התא 'וכו וררת יתמיא ןמז
 דמוע אוה .ירה 'וכו ךחיב ןב םהרבא ספתנ הי'בקה ינפל תרשח יכאלמ ורמא םש ר"בדבו ,'ןכו חירזעו לאשימ היננחל
 יייי ינא וילא רמאיו ינש ןינמ וליצהו ה"בקח דרי שאח ןשבכל ךלשוה וילע םייקתמ ינא םהל רמא 'וכו לפרמא ינפל
 : 420 דצ ליעל י"מב 'יעו בקעי ןב רזעיל 'ר רמאמב ר מ א תלמ רדענ ל"יכבו ,םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא
 תורפכב ל"א תוכז הז יא ב ול רמא אלא רגת ול ארק אל רמוא אנינח ריב א מ ח 'ר ט"קלב היכו .'וכו אמח 'ר 7
 (ולאוש) לאוש היה תוברע יכו 'וכו אנינח (רב) 'רב אייח 'ר שרפמו סרוג א"יכו ט*יכ ר''ב 'יפבו ,'וכו ןתונ ינאש
 ארוקכ אל הנינח רב אמח בר 'ִמא שרפמו סרוג 288 יומע לודגה שרדמבו ,תוכז (חז יאב) הזיאב ול רָמא אלא
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 רזעל יר םשב ןרוי יר : םשייד םהמ הלעמל התאש התא לבא ,םהמ ארייתמ םהמ השמל ןותנש ימ
 וענכיו רחא קוספב ןתשלשו ,הכושתו הקרצו הליפת ןה וליאו הריזגה תא םילטכמ םירבד השלש
 הקרצ ירה (סשסש) ינפ ושקביו ,הליפח ירה (די ז ביהד) וללפתיו וילע ימש ארקנ רשא ימע
 ירה (םש ביהד) הערה םכרדמ ובושיו ,(זטזיסילהת) ךינפ ה]חא קדצב ינא רמא תאד ךיה

 יוניש ,בוט השעמו םשה יוניש ףא ףסוי יר םשב אנוה 'ר ,(םשמש) םנועל חלסא ךכרחאו הבושח +
 ובש ינ םהישעמ תא םיהלאה אריו ינש הונינ ישנאמ בוט השעמ ,הרשו םהרבאמ םשה

 .יסנכ סקיספ ,(י5 6י5ק) ליפ ססקיספ ,'3 ז"'ט סנטס טלכ ,י'נ סייכ ייפ ןיכדסנס יטוכי ,יב ס"ס כ"פ  סוימעפ 'טוכי 1
 סכוט סויצ 'פו ככ יכ 'פ 3" םלסק טכדע | ,(ד"י '[) סכוע סוינ 'פו (ף 'ס) כככ יכ 'פ םלסק עכדע ,('צ 'כ) ד"פ ספקוס
 :יס "ק סט סעוסנס ,ני* ייפ .סכ נ''ע סמוסנפ ,(118 דלו 108 75 עוז םכדע)

 | ופ אוהש ,'א ןותנ היהש ,יתכנְד ןותנ אוחש ,(םש) י [ןותנש | תניאפד ימ לכו ,יכ] ימ ל1

 ([רזך התאש החא) תאש תא ,₪ף תאש תא | א אריתנ , [ך אריחמ אוה ,ְך ארייתמ אוה ,י אריתמ ,נןפ [ארייתמ

 | ₪ םחמ ארית אל ,ן םסרוד ,יזְִִ םשוד ,21 םשיד | (םש) י ןוחנ ההא ,'א ןותנ תאש תא אל ,יתוחְנְד ןוחנ
 ים [ןתשלשו | 2'אזדופ .הבושתהו הקדצהו הלפחה | תוער תוריזג [הריזגה תא | יד 'ג 2 | (ן רזעילא) רזעלא
 ובושיו ינפ ושקביו וללפתיו [וללפתיו | ךיאוד סהילע :כנפ!ד [וילע 8 | ח םה ,ן רמאנ ,תכ'אְד ורמאנ ₪
 . ובושוו 4 | א הז ירה ,כ וז ירה ,ןןפ וז [ירה | א הז ירה ,תנפד וז :כח [ירה | ח = הערה וכרדמ שיא

 | תן ימא כיחאו 5 | אח וז ירה :תגופד וז [יהה | ₪ וכודמ . . ובושו 21, 'אזך] הערה וכררמ שיא

 | רד םצרא . . אפראו םתאטהל , ןאְַופ ד םצרא תא אפראו סנועל [םנועל | תוְד חלסאו .כנאחפ'ְ [חלסא
 יישעמו ₪ בוטה השעמו | ך םש [םשה " | כנ'אחפ יפי | ת רייב ,ך רב :כנ'אופ ['ר םשב | ] אנוח

 /תגְד .םרבא (] ךמש תא) ךמש דוע ארקי (] אלו יתכד) אלו ,ם 'וגו ארקי אלו [הרשו | ןזך םש 6 | א םיבוט
 , ל השעמ [תֶוְד בוט השעמ* | | םהרבא ךמש היחו םרבא ךמש דוע . . אלו ,1א 'וגו םרבא ךמש דוע . . אלו

 יכ .. תא , אפ 'וגו סחישעמ תא [ד יוגו -- תא* | םיתלא | א םיבוט םישעמ ,פ בוטה . . ,2)זך בוט השעמו

 ן ל וגו /תכנ הערה םכרדמ ובש

 םשיידו ,896 דצ ליעל 'יעו תסירדו השיד ןושל .םשייד | : תולזזמהמ .םהמ הטמל 1 :אבכוכ סורד גיייו
 ימע וענכיו םש ב*הדב כ'הל | .'וכו וענכו 2 = :(גיי יד הכימ) ישודו ימוק כ"הלכ םשוד ייגהו ,דבכה ןינבמ
 הלסאו םימשה ןמ עמשא ינאו םיערה םהיכררד מ ובושוו ינפ ושקביו וללפתו םהחילע ימש ארקנ רשא
 אחיא ו י לע ימש ארקנ רשא שובישהו ,םירפפה לכב ןאכ ר"בב שכתשנ קוספהו ,םצוא תא אפואו םתאטהל
 תיייכו 'יסופדב םג ה ע ר ה ם כ ר ד ממ שובישהו ,י"כ השמחבו ריפדב םג םג וע ל שובישהו ,י''כ השלשו ר"פרב סג
 הששב שבתשנ 'ז וייל הימרי וא 'ח םש םש קוספה ייפעו ,הערה םכרדמ ובש יכ 'ג חנוי קוספה ייפע ןכ שבחשנו
 רצ ליעל י"מב ייעו) םנועל חלסאו 'וכו םכרדמ וכושיו שובישב קתעוה ט"קלב םגו ,הע רח וכ רד מ ש י א ובושיו ייכ
 (יסוי רישב אנוח 'ר) ףסוי 'ר םשב אנגח 'ר 'נכו תוער תורזג ןילטבמ 'וכו הבושתהו הלפתה 'יגח םשו ('וכו ליבשב הידב 5
 ,'וכו חלסא ךכ רחאו וכו חלסאו שרודו ,'וכו םרבא ךטמש תא דוע ארקי אלו םהרבאמ םשה יוניש 'וכו םשה יוניש ףא רמוא
 יפב אתקיספב םג וררסנ ונינפלש םירמאמה לכו ,הרשו םהרבאמ םש יוניש 7 דצ בוט לכשב םג אתיא ונינפלש 'יגהכו
 רימ ותוא השע בוט םוי ךל גוודזנ םא כ"באר רמאמל םש וכמסנו 'וכו הבוט םויב החיתפב תרצע ינימשה םויב
 ןה השלש רמא רזעלא ר"שב ןדוי 'ר םש 'יגהו ,ונטמ לצנהלו הבושת תושעל ךיא חאר ער םוי ךל גוודזנ םאו 'וכו
 ימש 'וכו ימע וענכיו רחא קוספב ןתשלשו ה קדר צהו תבו שת הו הליפת ה ןה ולאו הריזגח ת א ןילטבמש
 וז 'וכו ושקבי) הלפת וז וללפתיו 'וכו אפראו םתאטהל חלסאו 'וכו םיערה םהיכרדמ ובושיו 'וכו וללפתיו םהילע
 יוכו אפראו םתאטחל חלסאו םימשה ןמ עמשא ינאו ןמח ביתכ המ ןכ ושע םא הבושת וז םהיכרדמ ובושיו הקדצ
 םהרבא וניבאמ םשה יוניש השעמ יונישו םשה יוניש ףא רמא (יסוי 'ר םשב אנוה 'ר םש ייכ ינשבו) קחצי ריישב אנוח 'ר
 ירש יוכו ארקת אל ךתשא ירש היתווכדו דילומ םהרבא דילומ וניא םרבא םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו
 רמאיו םהרבא וניבאמ םוקמ יוניש ףא םירמוא שיו 'וכו םיהלא אריו הונינ ישנאמ השעמ יוניש הדלי הרש הדי אל
 רב אמח רב אבר רמא 'וכו ךנעי ביתכד תינעתה ףא רמוא אנמ 'ר לודג יוגל ךשעאו רדהו ךצראמ ךל ךל 'וכו
 אדפ חה בר תרוענל שאכ ₪ תינעת הפי בר םשב (אמח בר רמא איסחמ רב קבר םש ילומרכ י''כבו) ןוירוג
 ש"ייעו ד"פ הפסוה רייספב ינימשה םויב 'פב םיטעמ םיונישב היכו ,תבשב וליפא רמא ףסוי 'רו םויב וכו רמא
 אהת בוט םוי ךל ןמרזנ םא 'וכו הבוט םויב י'פ תלחק שרדמב ינכ קתעוה אתקיספמו ,188 רצ דייח מ"היבב עייעו
 תקרצו הלפת 'וכו תוער תוריזג ןילטבמ םיהבד השלש רזעלא 'ר םשב ןדוי 'ר רמא 'וכו הער םויבו דימ ותוא השוע
 אנמ 'ר 'וגו םימשה ןמ עמשא ינאו כ"חאו הבושת וז םיערה םהיכרדמ ובושיו ,וכו רחא קוספב ןתשלשו הבושתו
 ייעו םש ואבוה אל םירחאה םירמאמהו ,'וכו הז תמועל הז תא םג המל הרצ םויב 'ה ךנע' 'יתכד תינעתַה ףא 'מא
 תריזגה תא ןילטבמ םירכד 'ג רזעל ר"א םש 'גו ןושארה רמאמה קר רדפנ תוינעת ישוריבו , 'וכו םויב 'פ בימ תלחק 'דמב
 ינפ ושקביו הליפת וז וללפתיו םהילע ימש יוכו וענכיו דחא קוספב ןתשלשו הבושתו הקרצו הליפת ןה וליאו השק
 םש ןירדהנס ישוריבו , 'וכו עמשא ינאו ןמת ביתכ המ ןכ ושע םא הבושת וז םיערה םהיכררמ ובושיו 'וכו חקדצ וז
 בס ל"א 'וכו עישר רב םיקמ אנאד תימח היל רמא 'וכו ותיקזח הלח םהה םימיב 'וכו השנמ השע המ יכו "יפב
 תונויזח וא םישק 'ומולח תיאר םא יל רמאש יניקז יל רמאש המל אלא ץפוק יניא עמש אנא ךל אל ל"א 'וכו יתרב
 םהיכרדמ ובושיו 'נכו רחא קוספב ןתשלשו הבושתלו הקרצלו הליפתל ןח וליאו לוצינ תאו 'ירבד 'גל ץופק םישק
 םיעבונ אתקיספבו ונינפלש םירמאמהמו םש ןיררהנס ישורימו ,שייייעו 'וכו ןמת ביתכ המ ןכ ושע םא הבושת וז םיערה
 רמא ימא 'ר 'יגה 'וכו בורב יכ 'פ ב"מ תלהק 'דמבו ,שיייעו 'וכו תומולח בורב יכ 'פ תלהק שרדמב םירמאמה
 תלחק שרדמבו ימלשוריבו ונינפל 'יגה הנוכנו .םוקמ יונישו השעמ יונישו םשה יונש ףא ר מ א אחא 'ר תינעתה ףא
 ערה רצי לש ותאופר המו אתיא םש הנ בימ אמוחנתבו ,'וכו וענכיו יפמ ושררש ומכ הכושתו הקדצו הליפת
 הבושת הליפת ןה וליא השק הריזג ןילטבמ םירבד השלש רזעילא 'ר םשב םולש רב הדו הי 'ר רמא הבושח
 ושעי אמש לובמה רודרל הוקמ ה"בקה היה ךכיפל םיבוט םישעמו סשה יוניש ףא יסוי 'רב אנוח 'ר רמא הקדצ.
 קת הנתנו תלפתב רדסנ ןכו יוכו הקדצו הלפתו הבושת 'וכו רזעלא 'ר םשב 'וכו רמאד םש אמוחנתבו ,'וכו הבושת
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 תשא בשה התעו ינש סונולורטסא תא ןיאו התא איכנ ימא ןינכר ,הטמל הלעמלמ אלא [טבה ןיא
 םחינה אלו וז הדימ יריל אובל לארשי ושקב וחימרי ימיב : (ז כ תישארב) אוה איבנ יכ שיאה
 (ב יהימרי) 'וגו ותחת לא םימשה תותואמו ודמלת לא םיונה ךרד לא ייי רמא הפ ריהה היכקה
 ,הכוכ סורד ךלגירב אלדנס רע יול 'ר רמא :ויתחנה אלו הרימה וזל אובל שקיב םכיבא םהרכא רבכ

 : (י3 ע5) 6"יפ סקיקפ 4

 ייתכדכ = [הטמל | ל יל ,ן רמוא וניא ,(תימרי) יתכְד הטבה ןיא ,יחפ טכה ןיאו [נ'א'ְ טבה ןיא* 1
 ינקחד לזמה קחצי רב לאומש י'ר 'מא ,(סש) י הארו םימשמ טבה רמאנש ,יִזְד יתלא י"י יננע הטיבח (ו אידכ)

 ר"א םימשמ טבח 'נש ,!א ליעל דכ 'וכו דילומ וניא םרבא רמואו ינקחוד לזמה קתצי רב ש"רא , ' וכו
 תא ןיא םרבא יל 'מאו ינקחוד לזמח קחצי בר רב 'עמש ר"א ,5 'ו כו םרבא ינקתוד לזמה קחצי בר רב 'עמש
 , 1 תרלי הרש הדלי אל ירש 'קת אל יתשא ירש רילומ םהרבא רילומ וניא םהרכא ךרברכ ןיא ת"בקח ול ימא דילומ
 . . וניא םרכא ךירבדפ הייבקה ול רמא דילומ תא ןיא םרבא יל רמואו יתוא קחוד לזמה קחצי בר ןב ןועמש י'ר רמא
 תא ארקת אל ךתשא ירש םהרבא ךטש היהו פרבא ךמש רוע ארקי אלו ת"ה הרלי הרש הדלי אל ירש דילומ
 זו סוגולורטסיא | ₪ אלו ,] תא ןיא | ]  ןב ךל הנממ יתתנ םגו התוא יתכובו.המש הוש יכ ירש תמש
 תדמל [וז -- ידיל | :(סש) ית'אוד הימרי ,יכגפ [והימוי 2 | 3א סולגורטסא ,'ך סולוגורטסא ,'+ סוגלורטסא
 -- תותואמו* | יכ'א ודימלת 8 | ית'אפְך םהל חינה ,2] ןתינה ,(םש) י [סחינה | (סש) 'י אילוגורטסיא
 שקב רבכ 4 | ל יוגו ו ₪ 'וגו םימשח תותואמ , )] המהמ (ן םהמ) םיוגה ותחי יכ ותחת . . תותואמו [ך 'וגו

 ,יתני'אפד וז (ית'אד הדמ) הרימ ידיל ,(פש) יכ וז הדמל ,ל הרימה וזב [הרימה וזל* | (םש) י םכיבא סהרבא
 יתד אלדנסד .כגיאחפ [אלדנס | ?י'אופ ול יתחנה ,(םש) יש נְד ותוא יתחנה ,[ך [ויתחנה | | תאזח הדימ ידיל
 .יתוכד אגוכ .חַו [הגוכ | ך שובכ ,(םש) י ךרד | ילרתנ'אפד ךלגרב :ן [ךלגירב | (םש) ילך ךלרנסד
 | 'א הבאוכ ,(סש) 1יפ אבכוכ

 טבה ןמ ןאכ טמשנ לייכבו ,166 רצ ליעל 'יעו 'וכו ותוא תלעה ןנחוי 'ר םשב ןנ ח 'ר ןומיפ 'רב חרוי 'ר ל"יכב
 רמוא וניא תומוקמה ינשב לי'צ ילואו יוכו אלא טבח וניא ל"יכב אתיא סש ןטקלו ,נ"תעו יתמלשתו טבח דע
 רמאמ :ןאכ םג רדסנ כייכו :ג"יכו 'א אי'יכו וייכו פ*יכ "יג יפלו ,לודגת 'רמב ה"כו ,תטמל הלעמלמ לא טבח
 לומח ןמ תלעמל התא ירה יוכו תלעמלט אלא 'וכו טכה היל רמאד אוה סעט תיתיו ג*חעו 'וכו ינקחוד לזטה +"בשר
 ינש יוכו הלעמל והלעה ירמא ןנחוי 'ר םשב ןגת יב רו ןומיס רב ארוחי 'ר םש תרש ייח אמוחנתב אתיאדכו
 תתא .ונמיה אריתמ לזמה תחתש ימ ת"כקח ל"א 'וכו אלא שבח ןירמוא ןיא 'וכו טבח רמאיו הצוחה ותוא אצויו
 םהרבאב רברמ ןכ אל התאו 'וכו הלאה םיוגה יכ א*ד םש םיטפוש אמוחגתבו ,'וכו וילע שאר םרח וילע תתאש
 הדוחי ר"א ה"כקה םחל השע תמ ןידילומ ירש אלו םרכא ןיאש ול רמוא לזמה תיהש ןיגולורוטציאב האור היתש
 עיקרה תפכמ הלעמל ותוא הלעה המימשה אנ טבה רטאיו תצוחה ותוא אצויו ביתכ ןי נ ח 'ר םשב ןומיס 'רב
 תרמאש המ הי'בקח ל"א תצוח וקעצ םילארא ןה רמוא אוח ןכו תוצוחו ץרא תשע אל דע 'נש עיקר אלא הצוח ןיאו
 היכקה ל"א רילומ ינאש יל רמוא התא ל"א 'וכו ךיעממ אצי רשא םא יכ רבדח ןכ אל יתוא שרוי יתיב ןב הנה
 התא "ירח ל"א תצוחה ותוא אצויו תדלומ תרש תדלומ הניא ירש רילומ סתרבא דילומ וניא םרבא תדמה ןמ אַצ

 אלא כיכא תמימשח ךיניע אנ אש המימשה אנ טבה ונממ הלעמל תתאש חתא אל יממ לודג ימ לזמח ןמ
 'תב ןימאהו דימ ךערז חיהי הכ ול רמאיו יתלא 'ַאה ינגע הטיבה רמוא אוח ןכו תטמל תלעמלמ טיבמ אוחש םדאכ טכה
 המ םיחלא 'ה רמול האר תמו פש בייגאבו ,'וכו וב קסוע חיה אלו לזמה תא חינח םהרבא הט השמ םחל רטא
 ןיגולורטסאה לכ ףא תרש אלו אוח אל דילומ וניאש תולזמב האור תיחו ןיגולורתסא םהרבא היה הליחתמ אלא יל ןתת
 ףא יתיארש דע יתנמאה אלו ךכ םירמוא לכה ףאש דילומ ינאש יל רשפיא ע"שבר ה"בקתל רמוא ליחתה ךכ ןיאור ויח
 המו יוגו  הצוחה ותוא אצויו ינש וזה הרמה ןמ ךל אצ וללח םירבדב דוע לכתסת לא ה"בקה ול רמא לזמב ינא
 'וכו דוע 'ארקי אלו ןידילומ סתא יתמיא יוכו םרבא תשא ירשו ינש תדלוי חניא ירשו דילומ וניא םרבא לכה ךל ורמא
 תאנה המ עיישבר ה"בקה ינפל רמא יוכו ךצראמ ךל ךל פתרבאל ח"כקה רטאש העשב םש רייומשבו ,חי"יכפ טש עייעו
 רמא דילומ תתא ןיאש עדו' התא רבכ םתרבאל ה''בקה ל*א םינב אלב םלועח ןט ךלוח ינירחו וללח תוכרבה לכב יל שי

 תונמל םדאל רשפא יאש םשכ ךייח ארייתמ חתא לזמה ןמ ול רמא רילומ יניאש ילש לזמב האור ינא ךכ ע"שבר
 תא היבקה הלעה תעש התואב ןינ ח 'ר ם ש ב ןומיפ 'רב חדוהי 'ר רטא ךינב תונמל רשפא יא ךכ םיככוכה תא
 'רב חדוהי ר"א ייגח םשו ביפ ר"מבב ייעו 'וכו רופסו המימשח אנ טבה ול רמאו עיקרה תפיכמ הלעמל םחרבא
 תתאש לזמח ותוא .ןט ול רמאו 'וכו הלעמל ה"בקח והלעתש דמלמ ןנהוי'ר רומא ןיגה 'ר רמ א ןומיס
 וכו אנ טבח רמאיו הצוחה ותוא אצויו 'נש דילומ התאש ךל הארמ ינא ונממ דילוהל דיתע התא ןיאש האור
 לזמ ןיא רבס בר ףאו םש תבשבו , וכו הלעמל ןותנ אוהש אלא טבה רמוא יניא קחצי 'רב לאוטש 'ר ר מא

 ע"שבר ת"בקה ינפל םהרבא רמא הצוחה 1תוא אצויו 'נש לארשיל לזמ ןיאש ןיינמ בר רמא הרוהי בר רמאד
 ןיוש ךלש תונינגטציאמ אצ חיל .רמא ןב דילוחל יואר יניאו .ילש תונינגטציאב יתלכתסנ 'וכו יתוא שרוי יתיב ןב
 תלודג תונינגטציאד םהרבא ינאש 'ב ח*כ אמוי ע*יעו וכו ילש לזמב יתלכתסה םש םירדנבו ,'וכו לזמ
 ::וחתפל ןימיכשמ ברעמו חרזמ יכלמ לכש וניבא םתרבא לש ובלב התיה תונינגטציא 'ב ז"ט ב"'בו .'וכו ובלב התיה
 תבשב םרמאמו סוגולורטסא תא ןיאו התא איבנ רמאמה הז יפכו /7 דצ ליעל 'יעו םיבכוכב הזוח .סוגולרטסא 1
 בוזעיש םהרבאל רטא הי'בקהש 'וכו ךצראמ ךל ךל יוכו רמאיו 'פח ןוליפ םג רתופ 'וכו ךלש תוגינגטציאמ אצ םש
 טוקליבו ,18 רצ ןהכ 'צוח .ד"חו 808 דצ דנאלדנעוו 'צוח ב"ח ןוליפ ירפסב 'יעו םידשכה לש איגולורטפאה תא
 וכו חתא איבנ ךלש (ו'רו ר"פד טוקליב ת"כ) תונינגטסאמ אצ הצוחח ותוא אצויו קיתעהו םירמואה תומש" טימשה
 תולזמו םיבכוכב יולת לכהש םינימאמ ויהיש 'איגולורטסא תדימל | .וז הדימ ידיל 2  :םש תבש ייפע  הפסוה :אוחו
 ודו ר"פדבו) ר''אלב אוה לשמו .ץוקח תא סורד ךלגרב; לענטהש דועב .אלדנס רע4 :הימרי 'קליב ייגח ועו
 שוככ ךלגרב אלדנסד דע לשמה שבתשנ םש אתקיספבו .,(םיסופד תצקמב :'אתיאש וטכ .סירד אלו: סורד 'כ'ג יינח
 תייפיב 'בתכ ןכו ,נ"חעו אבכוכ ייגה יפכ החגה אוחו חבוכ תלמ לע כ ףסונ ליייכבו ,ב"שר תורעהב :שייייעו ה פ ו כ

88 67680111) 8. 
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 רשע הנמש ותיב ידילי] ויכינח תא קריו ינש ומש היה רזעילאו קשמד דע םיכלמ יתפרר וירי
 : חייש רזעילא ןיינמ (רי די תישארב) [תואמ שלשו

 רמואו .ינקחוד לזמה קחצי רב לאומש 'ר רמא ערז התתג אל יל ןה םרבא רמאיו 0 ו
 : םירילומ הרשו םהרכא ,םירילומ ןיא ירשו םרכא ,ךרברכ ןה היכקה ול רמא ,רילומ וניא םרבא

 רכד הנהו וילא ייי רבד וילא ייי יסוי 'ר פשב רזעל -רו ןדוי 'ר יוגו וילא ייי רבד הנהו (ד פאו
 ייכאלמ תשלשו ינא רוביד רחא רוביד רוביד רחא רוכיד ךאלמ רחא ךאלמ ךאלמ רחא ךאלמ וילא יי
 הגהו ביתכ יסוי 'ר םשב רזעל ירו אנוה יר ,םהרבאל תרי אל הטיל טול ךל םירמואו ךילע םילננ
 : ומיע ורבדו אב יי

 ותוא אצויו רמאש ואיצוה םלועל ץוחמ יכו יול יר םשב עשוהי 'ר הצוחה ותוא אצויו ה בי
 יר ,(וכ ח ילשמ) תוצוחו ץרא השע אל רע רמא תאד ךיה אימש יקקש היל יוח אלא ,הצוחה 0

 המימשה אנ] שבה היל רמאד אוה עיקרה תפיכמ הלעמל והלעה (רמא) ןנחוי 'ר םשב ןומיס ירב הרוי

 ג'מפ יסנכ 5סקיספ ,6"' "יק סיעפוט 5עוסנפ ,'5 5"3 סיכדנ ,י6 וכק סנט ,+'ע יכ עוקל 8 | :416 75 ליע 1
 :סט עוקל 5 -:495 75 ליעל 'יעו | זיילפ םיטלכב םדגס | ,נ"" "יס כ"פ סככ לנדעב ,ף יס ס"לפ סבכ םועס ,('ס ע"עק)
 : סט גינס ,סט סנכ לכנדעב ,סט סנכ סועט ,'ו ייפ סככ ייס 5עוסנפ ,סיפפ ןטקל ,ס"פכ "כ סיעכי 'קלי 1! :  ספ ץוקלי 9

 . . הנומש . . ידילי [כזךְד תואמ --ירילי* | י לא ינרעו ₪ [קשמד | ית'אפד ודי .כנחו [וידי 1
 ןינמ [חיייש -- ןיינמ 2 | ל ל ו ח"יש ,ם תואמ שלשו . . תנומש ,'א יוגו תואמ . . הנומש . . ידילי ,[ך תואמ
 ןינמ בושח , ןך ווה תואמ שלשו . . ןינמ ,ך תיאמ 'גו חיי יוה -זעילא ןינמ ,י יוה יכה רזעילא ןיינמו ,ף רזעילא
 רשע הנמש הוה רזעילא םש בשהת םא ,זְד תואמ שלשו רשע הנמש וניינמ הלעיו רזעילא בושחת ,''א חייש ווה . .

 [לופה | תכנופד כר - .י'א [יג | תד כי .יכנ'אחיפ [ר | ל וגו [יניאחוד ערו* 8 | כ יל . ג תואמ שלשו
 /ת ךכ :נו ןיא | כו התא (כ יא) ןיא .יתג'אפד תא ןיא .ל יניא [וניא* 4 | יל ₪ [רמוא | | ַך ₪  רמא

 הדלי אל ירש דילומ םהרבא דילוט (י וניא) אל םרבא [םידילומ הרשו --םחרבא | יךגןד ךירבדכ / כ'אפ [ךרבדכ | י יהי
 ..('א אל) וניא םרבא ,5 תדלוי הרש לבא תרלוי הניא ירש 'גו ךתשא ירש דילומ . . וניא םרבא ,יזָד הדלי הרש
 הרש הדלי (כ הניא) אל ירש המש הרש יכ ירש המש תא ארקת אל ךתשא ירש דילומ (1 םחרבא לבא) םהרכא
 אל ירש ([ך המש הרש יכ ירש המש תא) ירש המש ארקת אל . . ירש דילומ םהרבא . . ([ך וניא) אל םרבא , כא הרלי
 ךתשא יוש םהרבא ךטש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו דילומ םהרבא . . וניא םרבא ,][ךְד רלת הרש דלת
 . . 21 ארטיז ןב - [יסוי | תכנ'אד רזעלא 5 | ן הדלי הרש הדלי אל ירש המש הרש יכ ירש המש תא . .
 רוביד | יתכ'אחוד ךאלמ רחא ךאלמ ,ף ךאלמ רחא ךאלמ רחא ךאלט 6 | ך ארמיז רב ,[ך ארמז . . ,ן הרמיז
 /[ך השלשו ,ייכנ'אופ [תשלשו | יִתַכְד רובד רחא רובד + גאז רוביד רחא רוביד ₪ רוביד רחא רוביד רחא

 | ?ך'א אפייל .יתכד אטיל ,נופ [הטיל | פ ךילא 7 | ת'אד םיד .!יכפ יכאלמ ,ְָו [ייכאלמ | ך שלשו ,'ד 'גו
 .. 8 ארמז . . ,כ1 ארמיז ןב -. [יסוי | רזעלא | ן 'ר | י םהרבא ,1א םרבאל | ירתכד תירי / נ'אפ [תרי
 4 | תד הנהו וילא י"י רבד הנהו ,1א] רבד הנתהו ,כ הנה ,ןח הגהו | [ך ארמז ..,ךך 'רמיז רב ,ן הרמיז

 | י ואיבה [ואיצוה | ) ןינכיסד . תכ'אופד ןינכסד -, [עשוהי 9 | ומע | תאד רגדו ,[ך ורובידו ,כ1ן [ורבדו 8

 יחפ [יוח 10 | ול יל [יתכנ'אפְד תצוחה ותוא* | ן 'וא תאד ;יתנ'אהפְד בותכה רמאש , [רמאש

 /1 [הדוי 11 | ן אעיקרד ,עכפ איטשד | י היקקש ;תד יקקיש .עכגיאחופ [יקקש | יעתכ'אד יוחא , גן יווח

 --אוה | תכג!אחפְ ותוא הלעה .ן [והלעה | תד יל ,'א פייב .ן . .רב ,כגפ [ןומיפ 'רב | 2נ'אפְד הדוהי
 : | ל יל [המימשה אנ** | ן ה"ה [היל

 ןיינמ יוכ) רשע הנמש יוכו קריו ינש שרדתו לא ינרזע זי'ביר םשב רזעל 'ר שירררכ אלו .ומש היה רזעילאו 1
 י"בשרש 'רנו , 'וכו רמואו ינקחוד לזמה רמא םתרבא .'וכו לזמח 8 :םש י"מבו 416 דצ ליעל ייע חייש רזעילא
 עמשמש 'וכו יל ןח בותכת ןושל כ'ג קיידמו 'וכו ירירע ךלוח יכנאו 'ןכו םרכא רמאיו 'תכ רבכש ארותי שרוד
 יוכו םירילומ ןיא ירשו םרכא ונינפלש 'יגה תקייורמו ,יל םרוג לזמה דילומ יניאש רבדה יולת יב רמא םהרבאש
 בקע וב ביתכ המ םתרבא אצומ תאו םש ר'יספבו ,ןיבמרב 'יעו ודילו* הרשו םהרבאו הזמ הז ודילוי אל יולכ
 התא הפיו היבקת רמא ירירע ךלות יכנאו ינש  רילומ וניאש לזמב האור היהש אלא  דוע אלו וכו עמש רשא
 ךמש דוע ארקי אל ינש דילומ התאו ךמש תא ףילחמ ינא ךל השוע ינא תמו דילומ וניא םרבא ךייח אלא לכתסמ
 ו" 5 |: רכו ותוא אצויו 'פל הטמל 'יעו יוכו תרלוי תרש לבא הרקע ירש יהתו ינש תדלוי הניא ירש ןכו יוכו
 רבד ףיסוהו רבד ףיסוה דועו הנהו בתכו ףיסוה בותכל ול היה יי רמאיו אייכו ט"יכ ר"'ב 'יפב שרפמ .'וכו וילא
 ₪ םירפסה בור ייגכ 'יגה ט"קלבו ,םישנא השלש הנהו ביתכד םיכאלמ 'ג ולא (וילא בתכו ףיסוהו) וילא יי
 טול 'וכו הטיל טול ךל םירמוא הז ךשריי אל ר מ א ל וילא י"' רבד הנהו שרודו ,רובד רחא רובד ךאְלְמ רחא
 תקקוש ושפנש טול אוה יתיב קשמ ןב 481 דצ ליעל םג שרוד זיביר םשב רזעל 'רו ,םחרבא תא שריי אל ללוקמה
 יוכו רמא ןדוי יר [ארמיז ןכ] יפוי יר םשב ןוהירת תיירו ןדוי יר 428 דצ ליעל ייע .'וכו אנוה 'ר 7 :יינשריל וילע
 ויבדו התע ול הלגנ ה"בקה הנהו ביתכ ז"ביר םשב רזעל 'ר שרד ךכש הי'ר רמא ןאכו ,'ןכו רמא אנוה יר
 'ג ג"י ט"פ תוכרב 'שוריבו 155 רצו 154 דצ ליעל היקקש ןכו ,םימשה יקווש ול הארה .'וכו היל יוח 10 :  ומע
 שנ רב דח 'א א*ל זיפ םיאלכ ישוריב ומכ רבכה ןינבמ יוחו ,יד קש יע ךורעב ייעו 'וכו אימש יקקשב אנא םיכח
 יכו עיקרבש תויוז לכו תולזמהו םיבכוכה גוחינ והארה 'מוא יול 'ר שרפמ לודגח שרדמבו ,רזעל ירל היעלס יוח
 רעש הדיקעבו ,תוצוחו ץרא השע אל רע 'נש תוצוח וארקנש םימש ירדח ותארהש אלא ואיצוה םלועל ץוחמ
 ייגת חימפ ןמקל | .'וכו תדוי 'ר 11 = : שיייעו = יוכו אלא טכה ןיא 'וכו ותלעה 'וכו איימש יקקש היל יוחא 'יגה



 +1 ב די רמ השרפ ךל ךל

 וליאו ,לאש ןהב רמאנש ןה יג ןחנוי יר רמא יל ןתת המ םיהלא ייי םרבא רמאיו (ב
 ,(אי ז היעשי) תוא ךל לאש וחא ,(ה ג אימ) ךל ןחא המ לאש המלש ,חישמה ךלמווחא המלש ןה
 ונא ןמחנ רב לאומש יר םשב יחא ירו היכרב 'ר ,(ה בסילהת) 'וע ינממ לאש חישמה ךלמ
 אלא יל ןתת המ רמוא וניא ,יל ןתת המ םהרבא ,בקעיו םהרכא ,הדנאה ןמ םינש רוע ןיאיבמ
 אלא יל ןחת רשא לכו רמוא וניאו (בכ חכ תישארב) יל ןתת רשא לכו רמא בקעי ,לאש ול רמאש
 ,דודו םהרבא ,דחא רבד ורומא םדא ינב ינש ןנחוי יר ישמ ובייא ירו ןדוי יר ,לאש ול רמאש
 בטומ ךסיעכהלו םינב רימעהל ריתע ינא סא םלועה לכ ןובר וינפל רמא ,םיה לא י*י רמא םהרכא
 עד (גכ טלק םילהת) יפערס עדו יננחב יבבל עדו לא ינרקח רמא דוד ,ירירע ךלוה יכנאו יל
 לכ ןובר וינפל רמא] (דכ םש םש) םלוע ךרדבכ ינחנו יב בצע ךרד םא הארו ,ינממ םישרופה
 :םלוע ךרדב ינחנתש יל בטומ ךסיעכהל םינב דימעהל ריתע ינא םא [םלועה

 ושפנש טול הז יתיב קשמ ןב אורמיז ןב יסוי 'ר םשב רזעל 'ר יונו יתיב קשמ ןבו

 יר ,לא ינרועו קשמד רע םיכלמ יתפדו ולינשבש רועילא קשמר אוה ,ינשריל .וילע תקקוש
 לעש רזעילא קשמד אוה יתיב רב יתיב קשמ ןב ארפק רנ םשב (רמא) שיקל ןב ןועמש

 ו'ע יכ טוקל" 6 | :ג'מפ 3"ןנ כ'כדפ ,יד "כ ס"כ " "כ '3 סילסס שכדע ,נ"עק 'כ סיכלמ 'קלי ,ו"ע יכ עוקלי 1
 :וי'ע יכ טוקל 11 | :ג"פ יס טילק סילספ יכיכמ 'קלי ,ס"פפס 'ל סילספ 'קלי

 ,(םש) יכגפ 'תכ המלשב ,'או [המלש | זחאו 2 | (םיכלמ) יח םהל ,ן ןהל | יתכנזחופ השלש | ן ןנחוי 1
 / פד -. םוהלא רמאיו הלילה םולחב המלש (ף תא) לא י"י הארנ ןועבגב [לאש | י ביתכ .. ,[ְד 'תכד המלש
 ,כויד - ול רמאי . . ומולש (ן לע םיהלא) לא י"י הארנ ןועבגב ,ן י"י רמאיו . . לא י"" חארנ . . ןועבגב
 /'א היב 'יתכד זחא ,1 היב . . זחא ,ף וב 'תכ זחא ,ן [זחא | [ך'א רמאיו . . ןועבגב ,י = וילא רמאוו . . ןועבגב
 ביתכד . . ךלמ :ןפ היב 'תכ . . ךלמ ,ן [חישמה ךלמ 8 | י ביתכ . . ,[ןְד 'תכד זחא ,(םש) יכ 'תכ זחאב
 רב | (םש) י יחא 'ר ,ָןְ] יחא 'ר היכרב 'ר | ?א 'יתכ חישמבו ,י ביתכ . . ךלמ ,(םש) וכ 'תכ . . ךלמב ,'ָך היב

 ,יכנחופ [הדגאה | [ך רתוי - [םינש 4 | (םש)י ףיסומ [ןיאיגמ ונא | ךְד 'ל ,י ינמחנ רב ,כנופ [ןמחנ

 'תכ םחרבאב ,(םש) י 'תכ םהרבאב ,ךך היב ביתכד םהרבא ,ין'אָפ היב 'תכ םחרבא | 'א הדגא ,(םש) יזְְֶד הדגהה

 בקעי | ל ימא ,ן רמואש ימ ,י'אַפ 'אש ,(םש) ו רמואש [יתכודך רמאש* 5 | םפ ןיא ,ן וניאו | [ך 'תכד םהרבא ,כ היב
 | תד ןכ ,(םש) יפ יל ןחת רשא .נאו [יל . . לכו | (שש) י תכג'אפְד וגיא .ן [וניא| | (םש) ו בקעיב [רמא

 | מ (סש) יכנ'אופ סשב / ך םושמ ,ך םשמ ,1ך [שמ | מתכנ'אפ וביא |  רמואש ימ .(םש) וי רמואש 6

 | תד היב 'תכ :מ (פש) יכגופ [רמא 7 | ן דיד | מד 'ג .יתכנ'אחופ [ינש | (םש) י ןתנ ,1 ןתנוי

 ,יכגְד םלוע לש ונובר\ :מ ע"חבו ,ן םימלועה ןוכיר | מ (סש)יִתכְד יל ןתת המ = אן [םיהלא
 .מח ךסיעכהל | יח רילוחל ,כ יל דימעהל | כ דיתע תא /מיתנ'אופד ינא דיתע | (סש) יתיאפ עישבר
 יא וגו .(םש) י יפערש עדו .כ8 [יפערס -- יננחב | י דודו ,ן] דוד | 2 ךלאש [ךלוה יכנאו 8 | 2 ךוסועכיש
 | םכל ל .יא יוגי [יתגופד םלוע -- ינחנו* 9 | (סש) ינ יל .כ'אופ ינממ . . עדו [ינממ --עד | םיתוד ל
 .. רמא יִכָנְד םלוע לש ונובר . . רמא ,מ ע"הבר . . רמא ,ן םימלועה ןוביר וינפל רמא [םלועה --- רמא*
 ,5 [ךסיעכחל | יח רילוהל [רימעהל | תכנ'אוְד ינא דיתע :מו [דיתע ינא 10 | ל ל ,(פש) יא עישבר
 .. שנ | יִת'ִאְוְד רזעלא ,1 [רזעל 11 | םיתנ'אוְד ינחנו | 'אוְד ךביצעהלו ,מ ךביצעהל ,יִתַנְזְ ךסיעכהלו
 יתד הקקוש :כנ'אְו [תקקוש 19 | - אוה [הז* | ְד יל ,י ארמז . . םשב ,ן הרמז .. םשב ,'א [ארמיז

 [םיכלמ | ן וליבשב סתרבא רמאש [וליבשכש | ל אוהו [אוה** | יִחְד ינשרויל .תכנו [ינשריל | יכנח ילע | ח יל

 | תד ל :יכג'אחופ [קשמד | ן היתייב .א יתייב | ) יל רמא 13 | ךִד לאח .יכג'אחפ [לא | 'א -. חעברא
 שאה ןשבכב ה"בקה ותוא ףוצש םהרבא הז ףרוצ תא ויבא םע הביתב השוע היהש הנ ןב םש הז שרה קזחיו

 ןאכמ רסח 'ב א"יכב .םרבא רמאיו 1 :'וכו תחא םעפב םיכלמה תא םלחו ושיטפ קילחהש םהרבא הז שיטפ ק
 יוכו עדא חמב םיהלא ייי רמאיו ד"' 'יסב ןמקל ינדא םשה תביתכ ןכו .םיהלא יי" * : בי' ייפ ףוסל 1 הטמל דע
 א'רפפ 'דו ו'דבו ,ר"ב ריפדב ןוכנל םשרנ םש םיכלמ 'קליב .ןתנוי 'ר רמא :'וכו םיהלא י"י חחמו 245 רצ ליעלו
 םהל ךמא (םדא ינב) םיקידצ השלש ןג חי ר"א 'יגה " 'יס 'ב םילהת שרדמבו ,םלוע רדס שובשב ןוילגב ןמסנ
 יוכו ךל לאש זחא ךל ןתא המ לאש 'וכו 'ה הארנ ןועבגב המלש הישמה ךלמו זחאו המלש ןה ולאו לאש הי'בקה

 הדגאה ןמ םינש דוע ונדמל ינמחנ רב לאומש ר"'א 'וכו ינממ לאש ביתכד חושמה ךלמ 'וכו זחא ומש ארקנ
 ,'ד ייס א"ב םשו ,'וכו לאש ול רמאש ללכמ יוכו בקעי לאש ול רמאש ללכמ יל ןתת המ םיהלא י"' ינש םהרבא 'וכו
 ה"בקה ןהל ימאש ןה השלש ימוא ןתנוי 'ר ונינפלש םירמאמה הנישו קיתעה לודגה שרדמבו ,עטוקמ רמאמה

 יל ןתת המ םיהלא 'ח רמאיו ינש ןינמ םהרבא חישמה ךלמהו זחא המלשו םהרבא העברא 'מוא יחא 'ר
 םהרבא לאש םהֶל רמאנ ולא תעברא ייגה םש נ'רדאבו ,יוכו ןינמ חמלש לאש ימאש אלא יל ןתת המ ימוא וניא
 רמאג זחא 'וכו ול רמאנ המלש לאש ול רמאנ ןכ םא אלא יל ןחת המ רמוא םדא ןיא 'וכו רמאנש לאש ול רמאנ
 הניברתו ןושלמ יפערס שרודש רנו ,28 רצ ליעל י"מב 'יעו יפערש בותכ ארקמב .יפערס 8 : וכו ול רמאנ חישמ 'וכו ול
 ט"קלבו ,יתמלשה ןכ = .יוָכו וינפל רמא 9 :ת"פיב םג 'יעו ונממ םיחמוצה ויפיעס 'יפש ('ת א"ל לאקזחי) ויתפערס

 .תקקוש ושפנש 11 :בוט לכשבו נ"חב ייעו 'וכו ינחנו יל בטומ 'וכו ךביצעהל 'וכו ינא דיתע םא ע"שבר וינפל רמא
 שרדמבו ,יתוא שרוי יתיב ןב הנחו םהרבא רמאש וטכו ינשריל וילע תלשומ ותואת ושפנש קקש ןושל קשמ שרוד
 : יתיב רב יתיב קשמ ןב יב יירתב םגרותמ ןכו .יתיב רב 18 :יתוא שריל קקותשמ אותש שרפמ בישר 'צוח הדגא
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 וארייו  ,םלועב םימייוסמ םשו .םהרבא ויה ךכ  םיב םימייוסמ וללה םייא המ (ה אמ היעשי) וארייו
 ארייתנ הזו ,וינב תא יתגרהש ילע ובלב שיש רמאת הזמ ארייתנ הז ,הזמ ארייתנ הזו הזמ ארייתנ הז
 הזו םלועלש ויציקב יורש הז (םש פש) ץראה תוצק ,םיעשר יתדמעהש ילע ובלב שיש רמאת הומ
 והער תא שיא ,הז לצא ברק הזו הז לצא ברק הז (םש םש) ןויתאיו וברק ,םלועלש ויציקב יורש
 ךורכ רמאיו והכרביו תוכרבב הז תא רזוע הז ,הז תא רזוע הזו הז תא רזוע הז (ו םש םש) ורזעי
 קוחיו ,(כ םש פש) לכמ רשעמ ול ןתיו תונתמכ הו תא רזוע הוו ,(טי די תישארב) יונו םרבא
 היכקה ופוצש םהרבא הו (םשסש) ףרוצ תא הביתה תא השעש םש הו (ז אמ היעשי) שרח

 םעפב םלועה יאב לכ םלהו ושיטפ קילחהש (סשפש) םעפ םלה תא שיטפ קילחמ ,שאה ןשככב
 םהרכאלש והולאב קבריל במומ םירמואש םלועה תומוא וליא (םש םש) אוה בוט קבדל רמוא ,תחא
 276םישעמבו תווצמב םש תא םהרבא קויח (פש םש) םירמסמב והקזחיו ,דורמנלש הרז הרובעב אלו
 | : םהרבא (םש םש) טומי אל םינוט

 :4965 ר5 ליעל 7

 | ן אייתמ 2 | מ וניבא םהרבא ,יל םונא [(םשש) יתכנאופד םהוכא* | מופ 'ל :!יתנ'א היה [ויה 1

 ;% ארייתנ םהרכא ;₪ אריתנ הז .ל ארייתנ הז ,(םש) י הזמ אריתנ הז [)*א הזמ ארייתנ הז* | ]ן אריתמ

 | ?א ימול ,[ך אמש ימאת רמול ,מָד רמאת אמש (מ רמול) רמאל ,פ רמאת רמאל ,ינ'א [רמאת | ת'אפד יל
 | ל ארי .מ (םש) יז'א אריתנ [יג'אפְד ארייתנ* | י םשו [הזו | י יל תא | מ (םש) י] ₪ לע [יתגרחש | ממ שי

 | מ שי | םלאפ רמול ,ןך אמש ימאת 'מול ,ָך רמאת אמש רטול ,כ'א רמאת רמאל ,יִנְו [רמאת | מי 'ל הזמ 8
 תז* 4 | (ךומסב ןכו) יא וצקב ,פְָד וציקב ,מ ווצקב ,(םש) י'או ויצקב ,ן [ויציקב | (םש) ו -, לע [יתדמעהש
 הז תא רזוע הזו -- הז | ורוזעי 5 | ו הזל הז וברק ,ל הז לא הז בוק הז [מ (טש) יתכגאופְד הז -- הזו --
 | תכנ'אפד תונתמב ([ךְד הזל) הז תא [הז תא | תכג'אפְד תוכרבב (ךְד הזל) הז תא [הז תא | מיאו יל
 םובא . . והכרביו :[ךפ םרבא . . והכרביו [י'א יוגו --ותכיביו* | תןד הול :מיכגלא] [הז תא | יֶאְו רזע

 והכרביו ינש ,כ הנוק ןוילע . .ינש .(םש) י רגו ןוילע . .והכרביו 'נש ,1 ןוילע . .והכרביו ינש ,ך 'וגו ןוילע לאל
 ןתיו ינש [יתכאופְד לכמ -- ןתיו* | 5 ומע .תד הזל .םיכנאו [הז תא | יֶאְו רזע 6 | ול יל יל רמאיו

 5 שרח קזחיו ףרוצ . . קזחיו , ג'אפל ףרוצ תא . . קזחיו [ית?אְוְד שרח קזחיו* | ל ל /מ (םש) וניל לכמ .

 [מיתכנאופד ופרצש* | (םש) י השעו שרח היהש [השעש | מ ןכד הנ :ינאופ [םש 7 | מ שרה ףרוצ . . קזחיו

 תא | םיכ'אפד םלוה /1ךג] [םלה | (םש) י ןשבכ ךותב 8 | (םש) י יל ה"בקה | (םש) י ףרצנש ,ל ופרוצש
 תא :מיכאופ [לכ | "ל פלה ,*ל םלחו ,ל פחלהו [םיתכנאופְך םלהו* | 2 םלוע לש ושיטפ ,[ך ושיטפ
 רחא ךרדל ,ןןִד םוקמל תחא ךודב .מיכנָאו'ְ תחא םעפ | מיכאפ"ל םלוע | ג'ל לכל .(סש) יתְד לכ
 ויהש ,י םירמוא . . , תנ1אד ןירמוא ןהש ,םל 'מואש [(םש) י םירמואש* | ?א ויהיש ,ןמ ויהש [וליא 9 | 5 םוקמל

 /?א יהלאב .ם והולאב | ) קבדינ .ת'אְד קבדהל .פ קבדל .מי"או [קבדיל | מ ןירמוא .*א םירמוא ,] םירמוא
 | מ והולאב [הרז הרובעב | תכגיאפד קבדנ :מי קבדיל ₪ :%אָ] [אלו 10 | ?א יל לש | יי ויהלאב
 -| תוצמב | רד קיזחה .מיכגאופ קזחיו | ן טומי אלו ,מ (םש) יכנ'אל טומי אל ₪ ['תלאפְד םירטסמב*

 | כ - הז [פהרבא | יתאוד אלו .מכגפ [אל | ל יל .יתאד . . םישעמו [מ (פש) יכגופ םיבוט םישעמבו* 1

 אוה ימ 'וכו ארי םכח 'וכו ךימת דחפמ םדא ירשא םש במ אמוחנתבו ,(' םשמ דוקנ פייכו ל"יכבו .חנ ןב םשמ
 םליע םש ינב 'נש וינב השלשו םליע ךלמ רמעלרדכ תא וינב תא גוהש םש ןמ אריתמ היה יממו םהרבא הז
 םש ותארקל אצי השע המ תמ ינאו ינללקמ אוה וישכעו קידצ לש וינב יתגרה רמול אריתמ היהו 'וכו רושאו
 'וגו םרבא ךורב רמאיו והכרביו ינש ךכרבמ אלא ךללקמ יניא ךייח ה"בקה רמא םלש ךלמ קדצ יכלמו 'נש ותוצרל
 תיי'רב 420 רצ ליעל י"מב עייעו םש אמוחנתבו בישר תורעהב 'יעו 'וכו ךכרבמ ינא ינב תא תגרהש ליבשב לייא
 לש (וציקב) וצקב יורש םהרבא שרפמו ני'חעו (וציקב) וצקב סרוג אייכו טיייכ ריב 'יפב .ויציקב 8 : לוחמ דלונש
 םע תשעש .םש הז 7 | :וציק ןולמ האובאו חב רמאנש םלשורי הז םלוע לש וציקב יורש םשו ןדריח רבעב םלוע
 425 רצ ליעל ןכו ,ני'חעו יתהגהו ופרוצש בותכ ל"ייכב .ופרצש :ןינעה ןמ ןאכ הניא חנ הז 'יגהו ,הביתה תא חנ
 קילחט ייכ ר"ב .'יפב שרפמ .ושיטפ קילחתש 8 :םיכוד הי'רב 88  דצ ליעל י"מב םג 'יעו 'וכו ח"בקה ופרצש
 יטיש יניבו ,םחלתו רפסה וגב בותכ לייכבו ,נ"חעו יתהגה ןכ .םלהו :ותחכותבו ושיטפב סלועה רשימ שיטפ
 ךוררל םלוע יאב לכ ךירדה 'יפ תחא םע[פב] ,םלוע יאב לכל םלה א"ס םלחו א"ס, בותכ ןוילגבו ,ח לע ה הגוה
 םג 'יעו תחא םעפב 'יפ אוה תחא ךרדב 'יגהו .''ךיטעפ ופי המ ומכ תעיספ םעפ ,'קח לש ותארי רחא תחא ךרדב
 אימו לזו םש היעשי י"שריפב שרפמו אבומ רמאמה לכו ,תחא םעפ 'יגה ר"פרבו ,שיישרה 'חבו השמ יריבו כ*מב
 ןפ םתרכאמ ארייתנ םש ואריי" תמחלמ התוא םייא ואר םהרבאו קדצ יכלמב ןינעח לכ שרוד הבר תישארבב
 ייאש םשכ םייא םשמ םהש םליע ינב תא גרהש יפל םשמ ארייתנ םהרבאו םלועב ולא םיטשר תדמעה ול רמאי
 ךורב תוכרבב הז תא רזוע הז ורוזעי והער תא שיא םלועב ןימייוסמ ויה םשו םהרבכא ךכ םלועב ןימייוסמ םיה
 הבתל םיהירבו תורטסמ תושעל הפנ היהש ם ש הז שרח קזחיו לכמ רשעמ ול ןחיו תוגנתמב הז תא רזוע הזו םרבא
 תלאה םיכלמה לכ םלהש םהרבא הז םעפ םלוה תא הניכשה לא ןברקל תוירכה תא ףרוצ אוהש םהרבא הז ףרוצ תא
 ןכו ,טומי אלו היבקהב קבד תויהל םהרבאל םש והקזהיו הז לש הולאב קבדיל אוה כוט קבד? רמוא תח א םע פ
 קרצ יכלמב היל שרפמ ר"כבו ףרוצ תא שרח קזחיו שרה ארקנו חנ ןב םש איח קדצ ןהכו 'ב ב"ינ הכוס י"שריפב
 ב'שר 'צוה הדגא שרדמבו ,ויבא סע הנבש הביתה ןינב םש לע שרח וארקו וקזיחו וכרבו םהרבא תארקל אבש

 3 םֶשמ.
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 ול רמא | ,יתירבל ותירב החרת  ,ינממ רתי םיבוט םישעמו תווצמ לנסמו רמוע רחאש רמאת ,ותירבל
 אלא רוע אלו  ,םיקידצלש םינינמ רימעמ ינא ךממ לכא םיקירצלש םיניגמ יתדמעה אל חונמ היכקה
 תדימל רמול לוכיש ןהב רחא קירצ האור ינא םיער םישעמו תוריכע יריל םיאב ךינב ויהיש העשב
 :ןהילע ורפכמו ולטונ ינא ,ייד ןירה

 ן5 רוביד הפמה ןוזח האובנ ,תארקנ תונושל הרשע יוגו הזחמב םרבא לא ייי רבד היה
 תוזח ינש ןווח יא רועל 'ר ,םלוככש השק :אוה הז יאו ,הריח הצילמ לשמ אשמ יוויצ הרימא
 (ל כמ תישארב) 'וגו תושק ונתא ץראה ינדא שיאה רבד ינש רוביד רמא ןנחוי יר ,(ב אכ היעשי) השק
 :רובידבו ןווחב ומיע רבדינש םהרבא חוכ לודנ ,(ה חל םילהת) דבכ אשמכ 'נש אשמ 'מא ןינבר

 - םייא ואר דיהה ארייתנ פשמ רומא היכרב 'ר  ,אוייתנ יממ םרבא ארית לא

 יכפס "עפ 7 | :ד"יפ םיטסכנ םדנס ,ז'לפ ב"וכ ד"לפ "וכ כ"'כד6 ,('ד 'ג) טעפכ 'פ זבכ סיכיטכ ליט ,סע טוקני 5
 / (טייפפ) גייט 'כ סיעש קלי ,סט טוקלי 9 = : ס'יכפ ס"כדפ ,'ד "יס 6"פ סבכ פלקי\ 8 :'6 0" םוכמ ,ע'5 "פ ךסלעסב
 :ו"ט ייפ סט סעוסנפ ,עייי "יכ ךל ךל 3/5 עומנס ,'ז--'ס 6*) סיעסי יכיכע 'קלי

 [יתניאחפד ינממ* | ית'אחוְד רתוי ,1 [רתי | 1 יל םיבוט םישעמו | תוצמ | זך] והירב תא [ותירבל 1

 , זו יתירב תא | 1א יתירב החדת המ ינפמ ,?א החוד ותירבו ,ן] ותירב החודו ,[ן ותירב החדתו | ןל ונממ

 אלא ,י םיקידצ . . ךטמ [םיקידצ -- ךממ לבא | ?רךכנ'א םינגמ | ן ונמס -, [יתדמעה אל | חנמ ? | 'א ותירבל
 | 1 ויהישכ ,ן והיש העשב 8 | ] יל ,כ'א םיקידצ . . םינגמ דימעמ ינא ךממ לבא ,] םיקידצ . . יתרמעה ךממ
 | לוכי אוהש | יא יל ,ן יירש ,ןֶרְד םהילע ועירכמו (ך ה ןהבש) סהבנש ,כנ'אהפ םהבש [ןהב | ₪ ינאו

 יד " ,יי'א רשע 5 | ג'א עירכמו ,ך ועירכמו .ית'ָאְוְד רפכמו ,פ [ורפכטו | ?או יל ינא | יתג יד4

 [ןוזח תאובנ | א ןה ולאו האובנ ןושלב ('א ארקנ) תארקנ ,ן האובנ תארקנ | %א תומש [תונושל | [ך הרשעב

 | יז האובנ ₪ [הדיח | א יל אשמ | כ יוצ ,נו'ד יויצ .יתאד יווצ ,פ [יוויצ 6 | א ןוזח ,ן האובנ ןוזח

 | ת'א רזעילא יכנחופְד רזעלא | *י ןלכמ | או וזיאו .יתכנאְדך איה (יכ'א וז יאו) וזיאו ,ף איה הזיאו

 ,1 העומשכ ,ף ועומשכ ₪ [אשמ 8 | אד ינודא | חף השק ₪ [רוביד 7 | כו רמא :ית'אחפְד רמוא
 | כ ונינא םהרכא | ןח לש ומטש ,יתכאפְד לש וחכ> .ןיְך לש וחוכ | 'א] העמשמכ ,יזְוְד ועמשמכ
 רובדב :יאפ ןוזחגו (א רובידב) רוגדג ,ָל רובדבו ןוזחב | כ%א רגדש ,ית'אופְד רבינש ,תן] [יבדינש

 / תַּב רמאל הזחמב . . היה 'נש . . ([ך רובדב) רובידב ,ְד הזחמב םרבא לא י"' רבד היה 'נש ןוזחבו (?ך רובידב)
 | (ךוטסב ןכו) מ (היעשי) ית'א אריתנ 9 | ן רמאל הזחמב . . היה הלאה םירבדה רחא ןויזיחבו רובידב

 אל חנמ שרפמ א"יכו ט"יכ רי'ב 'יפבו ,םש י"מבו 887 דצ ליעל ייעו חו כ לודג ךומסב ןכו ל"יכב ה'יכ .חונמ 2
 לא טייקלב שרפט ןכו ,ךל יתרמאש ומכ ךל ןגמ יכנא חנל יתרמא אל רמולכ םיקידצ לש (םינגמ) םניגמ יתדמעה
 ךממ לבא תולמהו ,חנט 'וכו יתרמעה אלו םיקידצ לש םיניגמ יתדמעה ךממ ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא חי'בקה
 ר''ב 'יפב .ןהילע ורפכמו 4 = : ניחעו חהיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ל"יכב ומלשוה םיקידצ לש םיניגמ דע 'וכו
 יוכו עושפל וברהש פ"עא תוריבע ושעש ןתוא לע קידצ לש וקדצ (עירכמו) ועירכמו םהילע ו ע *ר כ מ ו שרפמו סרוג י"ב
 םיאנתה תוכזב ידג ןיע ימוכב םש ושרדו 'וכו רפכה לכשא שרדב רישהשב רדסנ רמאטה לכו , בוט לכשבו ג''חב 'יעו
 הלאה םיובדה רחא ינש םהרבאב בותכה רבדמ 'וכו תרכ אוהה םויב 'נש םירתבה ןיב םכיבא םהרבאל יתינתהש
 יוכו רמאו רהרה םהרבא רהרה ימ םש ויה םירבד ירוהרהה רמא המח 'ר םשב יול 'ר 'כו 'ה רבד היה
 תחדו ךינפל םיבוט םישעמ יתלגסו ינא יתדמעו םלועה ןמ וערז הלכמ תא ןיאש הנ םע תירב התרכ עישבר
 ארית לא היבקה ל"א יתירבל ותירב החדיו ינממ רתוי ט"עמו תויצמ לוגסיו רחא םדא דומעי אמש ותירבל יתירב
 םיאב ךינבש אלא דוע אלו םיקידצו םיניגמ דימעמ ינא ךממו םיקידצו םיניגמ יתדרמעה אל חנמ ךל ןגמ יכנא
 לכהש שיא לכשא 'נש םדעב ונכש ממ ו ולטונ ינאָו 'וכו רמול לוכיש ןהבש לודג םדא אוה הזיא האור ינא יוכו
 : םדעב ונכשממו ולטונ ינא ידג ןיע ימרכב לארשי לש םהיתונוע רפכטש רפכה יוכו דומלת הנשמו ארקמ וב
 ףסונ טוקליבו חיייכבו ,'וכו הפטה ה או ב כ ןוזח האובנ תארקנ 'וכו הרשע 'יגה ו"יכבו , האובנה יולכ * .תארקנ 5
 הדיח הצילמו לשמ יווצ וכו הפטה האובנ ןוזח האובנ תארקנ תונושל הרשע קתעוה ט"קלבו ,האוכנ הדיח ףוסב
 יוכו טעמכ 'פ רישתשב םג רמאמה לכו ,נ"חעו ןוזחבו רובדב ומע רבדנש םהרבא חכ לודג םש םייסמו 'וכו אשמ
 יא הצילמ לשמ אשמ יווצ הרימא רוביד הפיטה האובנ ןוזח האובנה תארקנ תונושל רשעב ו"דו ר''פדב םש 'יגהו
 יוכו שיאה רבד 'נש השק רוביד רמא ןנחוי 'ר יל דגוה השק תוזח 'ינש השק ןוזח רמוא רזעלא 'ר ןלכמ השק הז
 לשמ אשמ האוכנ תארקנ תומש הרשע םש ביונ נ'ודאב םגו ,'וכו דבכ אשמכ ועמשמכ השק אשמ 'מא ןינבר
 ולא שדוקה חור ארקנ תומש הושע םש א"ונ נ"רדאבו ,האובנ ןוזה הרימא רוביד יווצ הפיטה הדיח הצילמ
 האובנח הרבד תונושל הרשעב םש ב'גאבו ,ןויזח האובנ אשמ יוויצ ת ר א פ ת הרימא רוביד הדיח הצילמ לשמ ןה
 וכו ןוזח אלא ןלוכמ השק אצומ תא ןיאו ןויזחו הפטה אשמ האובנ הצילמ לשמ הדיח ה דגה רוביד הרימא
 הלאה םירבדה רחא 'נש השק רבדב וילע הלגנש רמול אריתמ היה וילע הלגנ ןוזחב םהרבא לע ה"בקה הלגנשכו
 האורה הזב שיה 'נש הייאר האובנ תארקנ תונושל הרשעב אינת לודגה ידמב רחא ןונגסבו ,'וכו רומאל הזחמב 'וגו
 ינממ חקת לא ךשדק חורו ינש שדקה חור יער הצילמ 'נש הצילמ חמלש ילשמ ינש לשמ ךיתתנ הפוצ 'נש הייפצ
 ףיטת אלו 'נש הפטה] קוקבח הזח רשא אשמה 'נש אשמ 'וכו והיעשי ןוזח 'נש ןוזח םהל םיקא איבנ ינש האובנ
 לכב רבד ןיא םש ירפסב .'וכו רבד 'נש רובד 7 : 791 דצ שיייעו הדיח דוח םדא ןב 'נש הדיח [קחשי תיב לע
 :םש תוכטב 'יעו 'וכו השמבו םיהלאב םעה רבדיו תישק ונתא שיאה רבד רמוא אוח ןכו השק ןושל אלא םוקמ
 ןוזחבו רובידב ומע רבדינש םהרבאב רבדמ וגו ךריסחל ןוזחב יתרבד זא ו"דו ר"פדב םש רייוב  .רובידבו ןוזחב 8
 הית הלאה םירבדה רחא יעיבשה ןויסנ םש אירדפבו ,'וכו הזחמב םרבא לא י"' רבד היה הלאה םירבדה רחא דחה
 ,ארייתנ סשמ 9 | :'וכו הארמבו ןוזחב םהרבאלו הלילה ןוזחב הארג היה םיאיבנה לכל 'וכו הזחמב םרבא לא יי רבד
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 המחלמלו ןוכעירל ,יתלצינו שאה ןשככל יתררי רמואו דחפתמ סהרבא היהש יפל 'מא ןינבר ,ךמיע
 ארית לא היכקה ול רמא ,אובל ריתעל םולכ יל ןיאו הזה םלועב ירכש יתלביקש רמאת ,יתלצינו
 אובל דיתעלו ,יתישע םנח הוה םלועב ךמיע יתישעש המ לכ ,ךל ןנמ ךל ןנמ יכנא םרבא
 : (כ אל םילהת) :ונו ךיאיריל תנפצ רשא ךבוט בר המ רמא תאד ךיה דאמ הברה ךרכש

 ינש םוקמ לכב רמא ןרוי יר יסוי יר םשב ןוהירת אנוה ירו ןרוי 'ר [הלאה םירבדה רחא)
 םירברה ירחא :נלפומ ירחא ךומפ רחא ינש םוקמ לכב רמא אנוה יר ,גלפומ רחא ךומס ירחא
 התרכ םימלועה ןובר היכקה ינפל רמא ,רהרה םהרכא ,רהרה ימ ,םש ויה םירכד ירוהריה הלאה
 יתירב התחדו ונממ רתוי םיבוט םישעמו תוצמ יתלניסו יתדמע  ,וינכ תא הלכמ ךניאש חנ םע תירב

 ורע 'כ וקלי 6 | :ס'פ כפקל טכדע ,'6 זפכ עטוסי 'קלי ,ופ 'כ עוקל 5 | :426 דפ 418 15 ליעכ י"יע 1
 : 075 /5) לפכס לכעס 'פ סככ סיכיטס ליט ,זייפפ זיינפ סיכפ ןטקל

 . וליפא ךכ .?א םב םחלנ ינא ךילע ןיאב םלועה . ., וליפא ךכ ,] םדגגכ םחול ינא ךילע ןיסנכתמ םלועה . .
 (מתא יומא) י'מא ,כח ירמא ,יפ ןיממא [מא 1 | מ ןהמע םחלנו ןדגנכ דמוע ינא ןיסנכתמ םלועה

 דחפתמ** | יִוְד םהרבא וניבא / תכןא וניבא . - .ם'אפ [םהרבא | ] ירמא 'גבר ארה ירמא ,₪תןאוד ארה

 ,ינִחַו יתלצונו\ .מכ'אפד יתלצנו | מ רמאת [יתדיי | ל 'א [(פ ימאו) רמואו** | ל 'ל [("א רחפמ)
 י א יתלצינו ןונערלו .מכ יתלצנו ןוכערל ,יִנְחְְו יתלצונו (יִזְה ןובערל) ןובעירל ,פ ןובערל [ןובעירל | ?א יל
 םע . . (| יתישעו) יתישע ,כ?אופ םיכלמ םע המחלמ (?א יתישעו) יתישע [המחלמל) | תיאד יל
 /[ו?א [יתלצינו 2 | ן יל ,ך םיכלמה תמחלמל יתדרי ,[ך'ְד םיכלמה ([ך תומחלמל) תמחלמל ,םינאְזְד םיכלמה
 /1 יתלבקתהש .ופְד יתלכקתנש :מיתואזה יתלנקש | 2 אמש [רמאת | ן יל ,יחו יתלצונו .מכ אפה יתלצנו
 ךל . .יכנא [ךל ןגמ יכנא | מיתפד יל .כג?אחו [םרבא 8 | מי אבה םלועל | א שי אלו [ןיאו | 2 יתלטנ
 ויזה ז"הועב ךטע יתישע ןגמ ,ן ךמע יתישע . . לכ ךל ןגמ [יתישע -- לכ ךל ןגמ | 5 'ל , ןך דאט הברה ךרכש
 ,םתנד ךמע יתישע םנח ז"הועב (מ ךל) ךמע יתישעש (מ] לכ) לכו :פ יתישע םגח ז"חועב ךמע יתישעש המ לכ
 ךוכש לנא , ןךְד אובל דיתעל ןקותמ ךרכש לכא ,ן אובל דיתעל לבא | ?א ךמע יתישע םנח ךמע יתישעש המ לכו
 לבא .%א דיתעל ןקותמו אוה יולת ךרכש לבא ,[₪ אבל דיתעל םיוקמ ךוכש לבא .יכנ1א אבל (כ ןקתומ) ןקותמ
 ןב = [יסוי | יתכ!אד ןוהיורת .גו [ןוהירת | ן אנוה ברו | "אפ יל יסוי 'ר -- ןדוי 'ר 5 | מ ןקתומ ךרכש ב"הועל

 ?א יומא אכא 'רו ןדוי 'ר ,ן הרמיז ןב יסוי 'ר םשב ןדוי ר | יתכ ארמז . . ,1!אד ארמיז . . ,ן הרמיז

 ,(עשהי)יתד- . ירו .יכג'א [אנוה 'ר | כ גלפוט ירחא ךומס רחא ,א ךומס ירחא גלפומ רחא 6 | ירכא לכ
 ירחא | (?א יל גלפומ -- לכב) יו''ר לכ | ?א ארמיז . . אנוה 'ר ,ן הרמיז ןב יסוי יר םשב אנוה 'ר ,ְַפ . . ברו

 | ת רוחרה . . ,ך ירוהרחה רחא ,] רוהריה ,יכאפ ירוחרה .ןזְ] [ירוהריח 7 | [ן גלפומ רחא ךוטס

 ןיאש | ם חנ תא 8 | 'אְד תרכ | יאָפ םלוע לש ונובר | ַף וינפל [היבקה ינפל | ןְד ויהש ,יכנאחופ [ויה
 םיפוט םישעמ | ן ינא יהדמע | י םלועה [וינב | 2 התא הלכמ ןיאש  ,ינ'אזחופ הלכמ (י'אְזְז התא) תא
 | ן החדו :י'א תחדו | ן תוצמו

 זיו יי אימב ניל ןגמ ארקמבו ,ני'חעו 'וכו תדמוע איה תילע יוכו הזה ןגמה 'יגח תשבושמו ,גייכו יא א''יכו ח''יכו
 היה המ ןידה תדמ רזא רהרהמ היה םהרבא אצומ התא םש ב"מ אמוחנתב .'וכו 'מא ןינבר 1 | : ז"ט 'ט ב"הדבו
 היבקה ל"א שאה ןשככמ ינליצהו םיכלמב .היבקה ינרזעש ז"הועב ירכש יתלביקש יל המודמכ יו ל 'ר רמא רמוא
 : 241 דצו םש יימבו 415 דצ ליעל 'יע .ןובעירל | :'בו 'א י"רתבו םש אמוחנתב ייעו 'וכו ירחא תרהרהש ןויכ
 ליייכבו ,אנגט ןגמ 'ע ל"תמעו ר"תמעב 'יעו וכו יתישע םנח שרפמדכו ןגמ רי'אלמ ןגמ שרוד .ךל ןגמ ךל ןגמ 8
 ךל 'גמ דוקנ םשו .רפסה בתכב ןכ םלשוח 'רגכו ,אובל דיתעלו דע יוכו ךל ןגמ יכנא םרבא תוכחה יטיש יניב ומלשוה
 םש רחסא שרדמב .'וכו ןדוי 'ר 5 | :נ"חעו וכו ךמע יתישע (?ןגמ ךל ןגמ יכנא דוקנ ח"יכב םגו ,ךל (1ןגמ
 רחא רמאנש םוקמ לכ ארמיז ןב יסוי 'ר םשב וביא 'ר 'מא 'וכו ךושכ הלאה םירבדה רחא 'יגה ו"דו ר'פדב
 רמאמב םש לי'צו) גלפומ ירחא ךומס רחא רמאנש םוקמ לכ ארמיז ןב יסוי 'ר םושמ ןנ בר ו גלפומ ירחא ךומס
 דחכד אנש יאמ כילאד הלעמ לש ןינעמ גלפומ רחאו הלעמ לש ןינעל ךומס ירחא ןאכ שופמ ת'פיבו ,(דחא
 ינשמ רחאו יוחא אבוט ןחכשא אהד רמאק ירחאו רחא לכב ואלו רחא ביתכ אתכוד דחבו ירחא ביתכ אתכוד
 ינש תומ ירחא יתומ ירחא ךומס םתלוזו ויחא אצי ןכ ירחאו םהרכא רכק ןכ ירחאו ואצי ןכ ירחאו חרכהב םינימה
 אלא ךוטס ףסאת רחא ףסוי שגנ רחאו וריבעת רחא גלפומ לובמה רחא םיתנש כ"גו גלפומ םתלוזו ןרהא ינב
 לָּכ רטא ןדוי 'ר שרפמ טייכ ר"ב 'יפבו ,שיייעו 'וכו ייקסע אקד אח הלאה םירבדה רחאו הלאה םירבדה ירחאב
 הלעמל רברמש הממ ךומס רחא 'נש םוקמ לכ רמא אנוה 'ר הלעמל רמאש המט קלחנ גלפומ רחא 'וכו םוקמ
 רטולכ 'וכו ךרד ירחא היידב 'ב ג'ל הטוס י'שרפב 'יע קוחר תארוהב גלפומו ,תי'הע י"שריפב 'יעו ,ךומסב רברמ
 רחא ירחא 'ל א"י םירבד י"שריפב ןכו ,גלפומ ירחא רמאנש םוקמ לכ הבר תישארבכב וניצמו ןדרי לש וחרזממ קוחר
 יולסערב י'כ תיהע י"שרבו ,אוה גלפוט ירחא רטאנש םוקט לכ ירחא ןושל והזו קוחרמל האלהו הברה ןדריה תרבעה
 ךומס רחא רמאנש םוקמ לכ הרומח שרפש 'בר 'רב תדגא קיתעמה ינב אלפוה הרש ייה 'פ ףוסב הפסוה האצמנ
 ר"ב שוריפ לע ירמאמב 'יעו 'וכו הכלמ הדלי הנה ול דגוה היוומה רהבש אוה ךומס הז יוחאש גלפומ ירחא
 םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו שרדב היינפ ןמקל ןכו .'וכו םירבד ירוהריה 7 :  111 דצ לארשי תראפה רפסב
 "וכו רהריה ימ םש ויה םירבד ירוהרה 'וכו םהרבאל דגיו תלאה םירבדה יוחהא יהיו שרדב ז"נפו 'וכו הסנ
 :'וכו ףסוי רהריה ימ םש ויה םירבד ירוהריה "וכו תשא אשתו הלאה םירבדה רחא יהיו שרדב זיפפבו ,שייייעו
 : ההיד וידכ (* התחדו דוקנ לייכב .התחדו :7% רצו 70 דצ ליעל יימב 'יעו טיעמו תוצמ יתינקו .יתלגיסו 8

 ל ןגט. = ל ןנמ. = ל הפמדָו

 כ ב רבע ב-8

 | כי בשובו ליה ב

, \ / 
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 ך דחפתמ םהרבא היהש ינפמ רמא יול 'ר ,אדח ימא ןינבר ןיתרת רמא יול יר :יונו םרבא ארית
 ינפל רבוע היהש ןבתל לשמ ,םימש ארי וא קידצ םהב היהש יתגרהש ןיסולכואה ןתוא רמאת רמואו
 רמא ,וינפמ ןמטמ ליחתהו ,ותוא הארו ץיצהו ,םלטנו רריו םיצוקלש תוליכח האר ,ךלמלש ויסררפ
 לוטו אוב התא התששקש וישכע ,התוא ושוקיש ךירצ יתייה םילעופ ,ןמטימ התא המ ינפמ ול
 םימע ויהו] דיהה ויה םיחוסכ םיצוק תגרהש ןיסולכואה םתוא םהרבאל היבקה רמא ךכ ,ךרכש
 דחפתמ םהרבא היהש יפל ירוח רמא יול 'ר , (בי גל תיעשי) 'וגו םיחוסכ םיצוק [דיש תופרשמ
 ול רמא ,חמחלמ ימיע ןישועו ןיאבו ןיסולכוא ןיסנכמ םהינבש יתגרהש םיכלמה ןתוא רמאת רמואו
 דמוע ינא התא ףא תדמועו םיחמרה לכ תלכקמ ןגמה המ ךל ןנמ יכנא םרבא ארית לא ה"כקה

 שו

 טכדמ ," "ס סט סעוסנפ ,גיי "שק ךל ךל נ'פ סעוסנפ ,סע סיעש  יכיכע 'קלי , סט סיעשי 'קלי ,וי'ע יכ עוקלי 1
 : זייכפ סייכדפ ,יד ייס י''ק סילסס

 ,5 אדה . . ןנברו . . יול 'ר ןנברו יול 'ר [אדח --יול ה | תכנ'אפ יל .םי'אוד ךל ןגמ יכנא [וג 1 =
 | יִד םחרבא וניבא ,("עשי) יתכנא וניבא . . ,מפ [סחרבא | יפל [ינפמ | מ יתרת ;ן ןייתרות | ₪ יל
 ,(סש) י'אפ ןיסולכוא ,י [ןיסולכואה | יג יל ,ם ןתואב [ןתוא | ם אמש [רמאת | (םש) י יל רמואו 2 | ?א דחפמ
 אמש ,יזחפ היה | ל םוגרהש [יתגרהש** | ] וליא םיסולכואה /מ ןיפלכא + ןכ?א ןיפולכא ,ְֶד ןיסלכוא

 - [םמש | תד איי :מיכנאחופ [איי וא | ימתכג'אחוד דחא < .*אפ [קידצ | (םש) י שי ,מ"א היה
 ,כג וסידרפ .מיתוד וסדיפ ,'אח [ויפדרפ 8 | ימתאְד רחאל .(פש) יכנ'אחחופ [ןבתל | "או יל לשמ | דחא
 י'כיאח [ץיצחו | הלטנו | ך דרי | (םש) יח תחא .. .מיתכנאופד הליבח | (םש) ו הארו | ן ןיפסדרפ ,?א סדרפ
 ותוא הארו [ותוא הארו | "ל ךלמב ץיצחו .מית"אוד ךלמה (מאו ץיצח) ץיצחו ,(םש) יפ ץיצח ,] ץיציהו

 ,מזח ןימטמ ,גוא ןמטימ | מ היהו ,תִוְד ליחתה .יכנא[דפ [ליחתהו | י יל ,(םש) י ךלמה תא הארו ,1א ךלמה
 /ןפ ןמטמ ,ניא [ןמטימ | יא יל ינפמ 4 | (םש) י ךלמה ל"א | *א וינפלמ | ו רמטימ ,?ַא ןמוט ,(םש) 1ו ןמטיל
 | (םש) ' ריכשהל ךירצ ,א לטונ [ךירצ | (םש) י ינפמ ךמצע ןימטמ ,מךְד ינפמ (מ (ןימטמ) ןמטמ ,ו רמטימ ,?א ןמוט

 י ?א ןתוא ,(םש) י ותוא [התוא | א ןיששוקו ,ן הששקל ,י ושקשקיש ,[ממ (םש) י וששוקיש , כ וששקיש , ןְזָד ושיקיש

 התששקש ,ן התששק התא ,1א התא תששקש | (םש) י רחאו ,?א התע .כיושכע . . , ן וישכע התאו ,מ ושכעו | ן יל

 ,(םש) יָנ וניבא םתרבאל | י לייא 5 | (םש) י ךמצעמ ותוא תששקש :מיְנַפְד התוא (י תשקשיקש ,ןמ תששוקש)

 | טכ?אפ ןיסולכא ,!ך ,יפלכוא ,ן ןיסלכוא ,יִתִאְד ןיסולכוא .ן [ןיסולכואה | (םש) י] ןתוא לכ | ן םהרבא וניבאל
 ,כנ'או [ירוח 6 | - יל ,םיתכנאתפְ דיס . . ויחו [] דיש --ויחו* | (םש) יי םה [ויה | . יל .[םיחוסכ**

 רמואו 7 | ?א דחפמ | יתְוְד םחרבא וניבא ,כנ'א וניבא . ..מ?אפ [םהרבא | מ"א ירחא ,'י ירוחא ,[ךְד ירחוא
 ןתואש ,ןמ ןיסולכא ןתוא , ןיפולכאה ןתוא ,:כ םיכלמהש ,ן םיכלמה ןתואש | ןך יל ,ם אמש [רמאת | ₪ יל
 | זך םיח ,ם ןיסינכמ | תיאיל םהינכנש ,ל הינבש ,פ ןהינב .כג ןהיננש [מי?אהְד םהינבש* | ן ןיפלכוא
 תושעל | י ל :ופ ילע ןיאבו [ןיאבו | או 'ל ,ן תולייח ,?א םיד מ ןיסולכא [ןיסולכוא | א ןיסנכתמ
 :מתד הזה ןגמה ,אח וז . . ;ן וזה ןגמ ,נפ וזה ןגמה | יתד יל .םכנאחופ [םרבא 8 | כפ ןישועו .?א ימע

 (מכ'אפ ןיאב) תואב (ןךפ תוברח) תוברחה (כ המכ) לכ וליפא [תדמועו -- תלבקמ | ילא הז .. 2 הזה ןגמ

 ןיאב תוברחה לכ וליפא .מיתכג'אחפד ןדגנכ (מי דמוע) תדמוע (מי אוה .[ךפ איהו) איה (םמי וילע) חילע
 ךכ [ךטיע -- ףא | ?א םהמ האריתמ חניאו ןדגנכ תדמוע איה הילע תואב תוברחה לכ 'יפא ,ן םדגנכ . . איה הילע
 ןיסנכתמ) ןיסנכתמ (י תומואה לכ) םלועה תומוא לכ (פ ךכ ,יֶזְז . . התא ףא ,[ך וליפא התא ךכ) וליפא תא
 לכ וליפא ךכ .יתנ'אחפְ ןדגנכ (י םחלג התא ,1א םחלנ יכנא ,ןחפ םחלנ ינא) ינא םחלנ ךילע (י' ןיאבו

 יול 'ר : 187 דצ ליעל יימב ייעו ןיטיש יתש .ןיתרת 1 = : 'וכו רמא יול יר ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא םש ליחתמו
 קידצ םהב היח יתגרהש ןיסולכואה ןתואב אמש דחפתמ וניבא םהרבא היהש יפל רמוא ליר קתעוה ט"קלב .'וכו רמא
 קחצי 'ר רמא רמאמה םש ביימ אמוחנתבו ,870 רצ ליעל ייע ןיסולכואו ,6 דצ ב"שר יצוה בופ לכשב םג 'יעו 'וכו דחא
 ויח םיצוק ארית לא הזמ היבקה ל"א םיקידצ םהב היה יתגרתש ולא אמש הנעלו תרמ הגוח יבל רמוא היה ךכ
 היה קחצי ר"א םש אמוחנתבו ,דאמ הברה ךרכש ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא 'נש רכש אלא ןוע םהילע ךל ןיאו
 רבדב ןוע ךל ןיאו ינפלמ תרעב םיצוק תגרהש וללה הי"בקה לייא 'וכו יתגרהש וללה אמש הרמ הנעל הגוה ובלב
 ,241 רצ בח א"הגאבו ץוק 'ע ל"תמעב ייעו אבחלו ןאכמ דאמ הברחה ךרכש םהילע לטונ התא רכש אלא הזה
 הפקונ וללה ןיסלכואה לכ םחרבא גרהש ןויכ ארמיז ןב יסוי 'ר םשב תרפ ןב רזעלא 'ר רמא םש םילהת שרדמבו
 אבי .אל וילגרב חרוא ןוע ךולכל ךילגרב אל ה"כקח ול רמא קירצ םהיניב היח אלש רשפא רמא ובל (ופקנ לי'צו)
 לא ל"א קידצ םהב אצמנ אלו ןיסולכאה ולא לכ יתגרהש רשפיא רמאו דחפתמ םהרבא היהו םש א"ררפבו ,'וכו
 ייגה חתיה ןכו .ןבתל 2  :'וכו הז רבדב ךולכל ךלגרב אב אל אבי אל וילגרב חרוא רמא הז לעו םרבא ארית
 תדמוע הי'דב 881 דצ ליעל י"מב 'יעו 1( דוקנ ט"יכבו ,ןבת רכומ ןבת אייכבו טיייכב שרפמו ר"ב 'יפ לעב ינפל
 ושוקיש 4 = :ני'חעו ןמטימ ךוטסב ןכו לעפתה ןינבמ .ןטטמ | : גיחעו ותוא הארו ךלמה 'ולכ .ץיצהו 8 | :'וכו
 טוקליבו ,ה תו א ושוקיו 'יגה השק וכו םלטנו 'וכו תוליבח האר יוכו ויסדרפ ינפל רבוע ונינפלש 'יגה יפל .התוא
 ויהו 5 : שקשק יע ישה ךורעבו כ"מב 'יעו סדרפה תא ורדעיש 'יפו ותו א היעשי יקליבו ו ש ק ש קי ש ייגה ןאכ
 תרחא הטיש .ירוח 6 :28 דצ ליעל י"מב ייעו ריס 'וכו ויהו םירפסח ראשבו ,ו"יכ י"פע יתמלשה ןכ .'וכו םימע
 דועו 'וכו תרחא הטיש רמא ניבשר יוכו ןיטיש ןיתרת רמא ני"בשר 'ו 'יס ביפ ר"יובו 98 דצו 42 רצ ליעל 'יעו
 וייכו פייכב נ"ל ןאכ ןגמ ןכו .תלבקמ ןגמה 8 = :'בו 'א י/רתב ייע .'וכו ןיסנכמ םחינבש 7 | :'ח 'יס ר"לפ םש

 3 ןֶָמְמ.
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 יכנא םרבא ארית לא ,תמא רכש ,(טי חי תישארב) שפשמו הקרצ תושעל יי ךרד ורמשו
 : [ראמ הברה ךרכש ךל ןגמ

 ךיתקזחה רשא יבהא םהרבא ערז ךיתרחב רשא בקעי ידבע לארשי התאו
 םישלופממ (סש פש) ךיתארק היליצאמו ,היתורכחמו הימטופסממ ,(ט ח אמ היעשי) ץראה תוצקמ
 לא ,םהרבאב ךיתפאמ אלו םרבאב ךיתרחב (סשפש) ךיתפאמ אלו ךיתרהב ,ךיתנמיז הבש
 קחצי רמאש העשב איעשוה 'ר רמא (י םש םש) ךיהלא ינא יכ עתשת לא ינא ךתא יכ ארית
 היבקה ול ןמיוו הועשכ ובל הפרו ויקוש לע םימ וכפשנ (אכ וכ תישארב) ךשמאו אנ השג בקעיל
 רמא הוהד אוה לופי אלש ירכ וקפרמב ותוא םיוחוא ויהו ולאמשמ דחאו ונימימ דחא םיכאלמ ינש
 ,יוגו ןימיב ךיתכמת ףא ךיתרזע ףא ךיתצמא ,ךיהלא ינא יכ עושת אל עתשת לא היל
 ודבאיו ןיאכ ויהי ,ךב םינטוש ןהש וליא (אי םש היעשי) ךב םירחנה לכ ומלכיו ושובי ןה
 (בי פש סש) ךיתוצמ ישנא םאצמת אלו םשקבת ,הבירמ ךמיע ןישועש וליא (סש סש) ךיביר ישנא
 (גי פש םש) ארית לא ךל רמואה ךנימי קיוחמ ךיהלא ינא יכ ,תוצמ ךמיע ןישועש וליא

 :ו'ע "שק סודלופ נ"ע לטוסנמ ,ס"ספ ןטק5 ,(עי'פס) ניס 'כ סיעטו 'קל 6 | : גי" --'ס ספ סיעש יכיכע 'קלי 8

 ארית לא ,"ל ךל ןגמ . . לא .פ יוגו ךל ןגמ . . לא [ג'אְו דאמ -- לא* | תכג'אפד -. ינש [ו?או"ל ורמשו* 1
 לארשי התאו ,מכ'או לארשי התעו [)פ לארשי התאו* 8 | ו?א דאמ הברה ךרכש , (םש) יז םרבא . . לא ,ך 'וגו םרבא
 ,עתַַר אימטופסממ [הימטופסממ* 4 | ד לארשי התאו ד"חה םרבא ארית לא איד ,7 לאוש ךיהלא יי המ
 | 5 ןיסלופממ | 'א היטמוטופסממ ,'ך היימומומופפממ + 1 אי- ,ל היימטוטופסממ מ אינטופסממ ,| .אימטופוסיממ
 לא | מתפד טהרכאב .כנ*א] [םיגאב | ךִד ךיתנמז . . ,א ךיתנמיז ךיתארק ,ם1 ךיתנמז , ע?או [ךיתנמיז 5
 יא םימ ויקוש לע וכפשנ 7 | 5 היכרב .מ היד .%א איעשוא | ם"א ךסע [ךחא 6 | תדד םרבא ₪ :םכנא|פ [ארות

 ובל היהו ,?א [ובל הפרו | ] ויתומצע לכ וכפשנ םימכ ,ןמ ויכרב לע םימ וכפשנ ,*א ויקוש לע םימ ולפנ
 | ן לאירבגו [דחאו | ?א] ונימיב | ן לאכימ [דחא | *א'ך ב8 | ןפ ןמז | םיתכג'אופְד הפר
 אוה /מנ היל ימא אוהד אוה | מכג יל ידכ | מ ותקופמב ,י וקיפומב | מרעתנ יל ותוא | ?א ולאמשב
 /מעכו [עתשת 9 | י היל רמא ומצעב אוהו ,ןְד ד"הה ,ן היל רמאד ה"*ה ,'א ל"אד אוה ,כ היל 'מאד
 | ו לאכימב ₪ [ךיתצמא | יל ךיהלא --יכ | ן חושת [עושת | ענפ לא [אל | אפ ךיהלא ינא יכ ₪
 ןה /מ ךב ןינטש ןהש | ד יוגו .ל םירחנה לכ [מיתכג?אופ ךב םירחנה לכ* 10 | + לאירבגב = [ךיתרזע
 ןהש | ד וגו :.םיכו ךביר ישנא [תג?אד ךיביר ישנא* 11 | כל ויחו [מיתגאופד ויהי* | י םיאנוש

 ,מכנ'אפ ךתוצמ ישנא [י] ךיתוצמ ישנא* | י'אְו ךטע . . .) ךמיע הבירט | א ןישוע ויחש .מכנ!אופד ןישוע
 | ופ ךמע . - , ג ךמיע תוצמ | י םישועש םה ;מָכָנְד ןישוע ןהש ,?אפ [ןישועש 12 | תיאדל יל

 תיהש עשרה רורמג הז רקש תלועפ השוע עשר הישז םש ב'מ אמוחנתב התחיתפה ןונגסו ,ג''חעו יתחגהו יארי
 הקדצ ערוש וניבא םתרבא הז תמא רכש הקדצ ערוזו רקשב ז'ע הלשמנש םדאה ינב תא תעטמו םימלצ השוע
 אמוחנתב םירבד תפסוהו ,'וכו ארית לא 'נש ךל שי תמא רכש ךייח הייבקח ל"א 'וכו םיבשהו םירבועה ליכאמ חיחו
 "פב .םישלופממ | :אימטופסמ ךורעבו 277 דצ ליעל 'יעו יתחגה ןכ .הימטופסממ 4 : בישר תורעהב 'יעו םש
 ינב יליצא לאו ומכ היליצאמו ושררש 'רנו ,חורח ןמ לצאיו ומכ םילודגה ולא ךיתארק הליצאמו שרפמ י'כ ר*ב
 םישלופממ 'יפ שלופמ 'ע עיומבו ,םש היעשי קי'ררו י"שריפבו םש עי'בארבו י'שריפב 'יעו (איי ד''כ תומש) לארשי
 תרחב רשא כ*הלכ .םרבאב ךיתרחב 5 : 704 דצ היימ קלח גיימד עיימב ע'יעו שלפ 'ע ל"תמעב םג 'יעו םימסרופממ
 ן"דו ר"פדב ח"כו .ינא ךתא יכ 6 :ויזרחמ ייפב 'יעו ןקז רבכ היתשכ םחרבאב ךיתסאמ אלו ('ז יט חימחנ) םרבאב
 לייכב היכו .איעשוה 'ר רמא :ינא ךמ ע יכ בוחכ ארקמבו ,היעשי 'קליבו ת"וכו כ"וכו גיייכו 'א א*יכו וייכו פי'יכבו
 'וכו ריס תופרשמ םימע ויהו ר'הח דע ןאכמ קתעוה םש היעשי 'קליבו ,ימתס רמאמה םש 'יסופדבו ,ח"ספ ןמקל
 לע םימ וכפשנ 7 :ו'ד טוקליב אתיל ןויצחו ,ח"ספ רי'ב אירפפ 'ד טוקליב ןוילגב ןמסנ תועטבו ,ונינפלש וז השרפמ
 הזו ןנימי רי ליצאב וקפרמב הז .'וכו ותוא םיזחוא ויתו 8 : ויכרב לע ול ןיתתוש םימו 'ב דימ חטוס ןכו ,דחפה ןמ ,ויקוש
 ידי יליצא לכ לע 'גרתו ,'וכו ויקיפרמ ינשב ותוא םיקיזחמו תודלות 'פ טיקלב ייגה תרשיו ,ולאמש די ליצאב
 קפומ הידב הימ א'פ תולחאב שיירב 'יעו .יחש 'יפ קפרמ 'ע ךורעבו ,ןידי יקפרמ לכ לע (חיי ג'י לאקזחי)
 ךורעבו ,הועש ןושל עתשת לא שרוד .עושת אל 9 :קפרמ 'ע ל"תמעבו וקפרמב ה''דב 'א ב'צ תבש תופסותבו
 'פה שרד ךשמהב ןאכ אבותו היספ ןמקל ורקיע איעשוה 'ר רמאמו ,גנ'חעו עושת לא עתשת לא 'יגח הועש יע
 ייעו) עשוהי 'ר רמא תודלות ב*מ אמוחנתב רמאמה ןונגסו ,םהרבאב ונינפל שרדנש 'וכו עתשת לא 'וכו ארית לא
 ינשל רמא ה"בקה השע המ וזה הועשכ החוש היהו ופוג תיתרח אנ תשג רמאש ןויכ (115 רצו 1 רצ ליעל גיחב
 וירוחאמ וב ךמות ומש ךרבתי ודובכב אוהו ולאמשמ לאירבגלו ונימימ לאכימל לאכימלו לאירבגל ועייסו םיכאלמה
 עתשת לאו ךמע ינאש ךפוג חושי לאו ינע ךתא יכ ארית לא יוכו ךילע החוש ךפוגו ארייתמ חתא המל בקעי ול רמאו
 םעו , וכו בקעי לוק לוקה ל"א דימ יקרצ ןימיב ךיתכמת ףאו לאירכגב ךיתרזע ףאו לאכיטב ךיתצמא ךיהלא ינא יכ
 תושת אל עתשת לא יוכו ולאמשמ לאירבגו ונימיב לאכימ םיכאלמ ינש ה*בקה ול ןמיז ו"יכב ןאכ 'יגה תמכסמ הז
 ה " ארקמב תוצמו (1דוקנ ל"יכב .תוצמ 12  :'וכו לאירבגב ךיתרזע לאכימב ךיתצמא היעשי 'קליב 'יגהו יוכו
 ארשי התאו תחיתפהו ,תוצמ 'ע ל"תמעב ע'עו 'וכו חלמה לע חדמע הלודג תוצמ ניפב םג ןטקלו ,םש היעשיב
 ןאכ ררסנש לינ 'וכו ןיתרת רמא יול 'ר רמאמהו ,'וגו םרבא ארית לא ארית לא ךל רמואה אוה ןוכנה חמויס יוכו
 (ו "יס הטמל) 'וכו תונושל הרשע 'וגו תזחמב םרבא לא *** רבד היה רמאמה רחא קתעוה ח"יכבו ,ומוקמב אלש

 9 תּוַצמ

 ור ידיי יה ווקוורהייווקיייקשוי יח =



 58 א וט רמ חשרפ ךל ךל

 ןמ טחושש ימו ראוצה ןמ" טחושש ימ היכקהל ול תפכיא המ יכו ,םהב תויריבה תא ףורצל אלא
 ןמאנ ובבל תא תאצמו  'תכד םהרכא הו וכרד םימת איד ,תויריבה תא ףורצל יוה ,ףרועה
 םיפוחה לכל אוה ןגמ ,שאה ןשבכב היבקה ופוצש הפורצ י"י תרמא  ,(ה ט הימחנ) 'ונו
 : יונו ןגמ יכנא םרבא ארית לא (סש סש ביש) וב

 ב5 : [םרבא ארית לא ,ארי ,ערמ רפו תא םכח] (וט -י ילשמ) ערמ רסו ארי םכח
 ,ךיניעב האור התאש המב םכח יהת לא (ז ג ש) ייי תא ארו ךיניעב םכח יהת לא

 :ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא ,י*י תא ארי ,רילומ ינא ןיאש וא דילומ ינאש רמאת
 תמא רכש הקרצ ערוזו רקש תלועפ השוע עשר חתפ אנינח 'ר םשב ןיבא 'ר]

 םהרבא הז הקדצ ערוזו ,רקשלש ויתולועפ ויהש דורמנ הז רקש תלועפ השוע עשר (הי אי סש)
 ו סי" ייפ ךל ךל נ''פ סעוסנס ,ו"ע דיי ילטפ יכיכמ 'קלי 5 | :כ"שו 418 דלו 864 75 ליעכ 8 | :ו'ע יכ טוקלי 2

 סונוסנס ,זייעקסס יכ ימסמ 'קני ,וי'ע 'כ טוקלי 8 : סט ילטע יכיכע 'קני ,נילקספ 'כ ילטמ 'קל" 6 :ו"ע "יק סט (סעיסנפ
 : ג"יפ סיטלכב סדגס ,3'" "כ סט םעוסנס ,ו"פ ייק סט ני

 | (סש) י תוירגה ןהנ :כאופְד . . תא ןהב ,[ך] תוירבה תא םהב | (םש) יתגאופד ףרצל ,כ [ףורצל 1
 ,'ָך טחושש ימל ,(םש) יאָפ טחוש אוהש ימ | (סש) יי ןל ,תכגד . . היל .אופ'ִך [ה"כקהל ול | | תפכא
 ימל ,(םש) יאש טחוש אותש ימו ,ן [טחושש ימו | [ך טחושל ,כ . .אוהש ימ ןיב ,ן] טחוש אוהש ימל
 אל רמוא יוה ,תאפְד אלא תוצמה (א ונתינ) ונתנ אל יוה [יוח 2 | ןך וא ,ָך טחושש ימ וא ,כ . . אוהש
 תא | (סש) ית"אְד פהב . . .ופ ןהב ףרצל ,כג"ל ןהב ףורצל ,5א ףרצל | (םש) ינו אלא . . (גְו ונתינ) ונתנ
 ינפל ךלהתה ['וגו -- תאצמו | מיִתְד - לאה ,(סשש) יכנאופ [םימת | ן אחא בר [א"ד | תוירבה | יא יל

 יכנא :מיתנ?אוד ךל ןגמ יכנא [פ וגו ןגמ יכנא* 4 | ל יל [שאה** | מכ יל היבקה 8 | י םימת חיהו =
 | תד -. יותכ (ן[ך הלאה םירבדה) 'וגו םירבדה רחא אי'ד ,מ - 'יתכ .כנלאופ [םכח 5 | כ יל ,א יוגו ,ל יוגו

 ארית לא 'רבא הז ערמ סו ארי םכח ל םובא -- סכח* | תוכגופְך הטובו רבעתמ ליפכו = :מ?א [ערמ

 . . לא ארי םכח ,'ָך םרבא ארית לא ארי םכח ,[ך םרבא ארית לא םהרבא הז ארי םכה ,] ךל ןגמ יכנא םרבא
 / םרבא אָריִת לא ,?א םרבא . . לא ארי ,ם 'וגו םרבא . . לא ערמ רסו ארי םכח ,] ךל ןגמ יכנא םרבא
 הבקה רמא [לא | כ יל ,א ךיניעב . - לא ,יִתַגְד ערמ רוסו יי . .יהת לא ,ן [ייי . . יהת לא 6 | מל יל

 :םיתכנ!אד רמאת [וא 1 | פ ל ךינעב | ת ומכ | יתכפד ךינשב -- .מגאו [סכה | י = םהרבאל
 וקש -- השש עשי* | תד ןובא [(ילשמ) יכנאופיל ןיבא* 8 - | ןפ יל יי תא ארי | י'א יניאש |  רמאתו
 = [דורמג* | "7 הארי [השוע** 9 | כנאפ יל ,ְד רקש . . השוע עשר ,"ָל תמא . . 'ארי עשר [ן תמא --
 | ?א רקש לעפש ,ף רקשל אלא ויתולועפ ןיאש / ךגְד רקש לע . . ויהש [יכ'או"ל רקש לש -- ויתש* | ן עשרה

 | *אפ'ל תמא רכש =. [יתכג'אוך הקדצ*
 שיייעו) לכואו טשווה ןמ וא תרגרגה ןמ טחוש םדא םא ה"כקהל ול תפכיא המ יכו חמכו המכ תחא לע התא םימת
 יר םשב היכרב 'ר רמא (ףרועה ןמ וא הנקה ןמ טחוש 'יגהו בנזה ןמ ןא הנקה ןמ טחוש 'יגה בישר תורעהב
 וירחא ררוגתמש הייבקח הארש רבדמ בותכה וניכא םחרכאב וכרד םימת לאה אייד 'וכו הלבנ לכ ולכאת אל בקע
 ךלהתה 'נש םתרבא הז יוכו לאה איד 'יגח םג ש"ייעו) םימת היהו ינפל ךלהתה ידש לא ינא ול רמאו וב רחבו
 םיסוחה לכל אוה ןגמ (870 רצו 861 דצ ליעל י*מב 'יעו) 'וכו תונויסנ רשעב ופרצש תפורצ יי תרמא ('וכו
 רמא בר ('ה 'ל ילשמ) הפורצ הולא תרמא לכ ד"הה המהבה תאז א"ד םש רייובו ,'וכו ךל ןגמ יכנא ינש וב

 ףרצמ םש לאומש שרדמבו ,'וכו אוח ןגמ 'נש המל ךכ לכו תוירבח תא ןחב ףרצל אלא לארשיל .תוצמה ונתנ
 ןהב ףורצ ל אלא תוצמ ונתינ אל (נ"חעו בר רמא 'יגה םש םג י'כבו) א בר רמ א ('ג זי ילשמ) 'וכו ףסבל
 םימת לאה 'וכו ולכאת רשא היחה תאז םש יגימש ב"מ אמוחנתב ימתס רמאמהו ,'וכו הזח ףרוצה המ לארשי תא
 רחוגנל התוא לכואו הטהב טחוש ןיב ה"בקהל תפכיא המ יכו ןה תומימת היבקת לש ויכרד לכ יכ 'וגו וכרד
 תמכח תמכח םא אלא תורהט לכואל תואמט לכוא ןיב יל תפכיא המ וא וקיזמ וא וליעומ םולכ התוא לֶכואְו המהב

 אוה ןגמ ךילע ןגמ אוהש המל הפורצ 'ה תרמא ינש תוירבה תא ןהב ףרצל אלא תוצמח ונתינ אל אה 'וכו י
 סופורסונרוט תא אביקע 'ר בישהש אתיא םש עירזת ב"מ אמוחנתבו ,םש ינימש אמוחנתב 'יעו 'וכו וב םיסוחה לכ
 ה"בקח ןתנ אלש יפל 'וכו ל"א ומא יעממ לוהמ אצוי וניא המל הלימב ץפח אוה ליאוה ותלאש לע עשרה
 ל"א םש עירזת אמוחנתבו 'וגו הפורצ הולא תרמא לכ דוד רמא ךכל ןהב ףרצל ידכ אלא תוצמה תא לארשיל
 םתוא ףרצל אלא לארשיל תוצמה תא ה'בקה ןתנ אלש יפל לוהמ אצוי וניא המל רמוא התאש המו 'וכו עיר
 הייבקהל ול תפכיא חמ יכו קתעוה ו"כפ ג"ח נ"מבו ,298 רצ א"ה ת"הגאבו 94 דצו 92 רצ ליעל 'עו 'וכו םהב
 תא ןהב ףרצל אלא תוצמח ונתנ אל רמוא יוה ףרועה ןמ טחוש אוהש ימ ל ךאוצה ןמ טחוש אוהש ימ ןיב
 ליעל ומכ ל"יכב תו יר יב תביתכו , תורחט רדס לע ושוריפל ג"הר תחיתפב עיייעו נ"חעו 'וכו תרמא 'נש תוירבה
 קופל ךירצ ילואו ,רפסה בתכל המוד בתכב יטיש יניב ל"יכב םלשוה ןכ .'וכו| רסו תא םכח 5 :תובר םימעפ
 ופי ובל השקמו דימת דחפמ םדא ירשא הישז םובא ארית לא סש ךל ךל אמוחנתב ומכ שרדה םעטו ת א תלמ
 הז ארי ערומ רוסו םכה אלא ארוק 'הת לא הטוכו רבעתמ ליסכו ערמ רסו ארי םכח ,ביתכ ןכו הערב
 ביתכ ןכו ייגח םש ב"מ אמוחנתבו) 429 רצ הטמל ייעו 'וכו חנ ןב םשמ אריתמ היה יממ אָריִת לא ול רמאנש םהרבא
 ותושררש קוספה שאר קר אבוה םש יריכמ 'קליב ןכו ל''יכב רפסה ףוגבו , ('וכו םתרבא הז אוה ימ ערמ רסו ארי םכח
 הרצקה החיתפה םויס ןכו 'וכו ארית לא םייסמו םהרבא הז 'וכו םכח 'יגה תיייכו ג"יכבו ,אעטיק רעשהו םהרבָאב
 אייכו טייב ר''ב ''פבו ,החיתפה לכ הטמשוה יא א"יכבו ,םש יי'מבו ה''פ שיר ליעל החיתפה 'יעו יתנייצש םירפסב
 ותואל אלא) ארי אוהש ימל אלא ארית לא םדאל ול םירמוא ןיאש ארי היהש םהרבא הז ארי םכח שרפמו סווג
 לזמח 484 רצ הטמל 'יע .'וכו ינא ןיאש וא 7 : זימפ ףוס דע ג'מפ ףוסמ שוריפה לכ רסח ספדנה ריב 'יפבו ,(ארייתמש
 עשר םש שבתשנו ןוילגב רחא בתכב לי'יכב חבותכ וז החיתפה .'וכו ןיבא 'ר 8 :'וכו דילומ וניא םרבא רמואו ינקחוד



 א %מ דכ גכ די רמ גמ השרפ ל 14

 וליא לענ ךורש דעו ,עצמאכ ורגוח ארקיסלש שטוח ןנינתד ךיה תונברקה וליא שוחמ םא איר
 :(ב ז שיחש) םילענב ךימעפ ופי המ רמא תאד ךיה םילגר ימעפ

 ושא םישנאהמ לעילבו ער שיא לכ ןעיו דיהה יונו ולכא רשא קר ידעלב (דכ
 אל דוד רמאיו יוג ללשהמ םהל ןתנ אל ונמע וכלה אל רשא ןעי ורמאיו דוד םע וכלה

 וקולחי וידחי םילכה לע בשויה קלחכו המחלמב ררויה קלחכ יכ יונו יחא ןכ ןושעת 5
 ןאכ 'תכ ןיא האלהו הדוהי יר רמא (הכ-בכ ל איש קחל המישיו הלעמו אוהה םויהמ יהיו
 : יונו ולכא רשא קר ידעלב רמאש וניקז םהרכאמ דמל יממ הלעמו אלא

 רמ השרפ

 וכוד םימת לאה 'וגו הזחמב םרבא לא יי :רבד היה הלאה םירבדה רחא (א וס א

 תווצמה ונתנ אל רמא בר ,המכו המכ תחא לע אוה םימת וכרד םא (אל בכ ביש) השורצ יי תרמא

 סיפספ יכיכע 'קלי ,6"קק יכ לפופט 'קלי 8 || : ס"עק 'כ >פופט 'קלי ,סש עוקלי 8 = :'ס גימ סיסנז ,''פ ג''פ סודע 1
 / ביפ סנכ סכקיו 9 = : ס'כ "כ | סי" מ"פ סילספ שכדע ,'ס "יס סט סעומנס | ,3"' "ק יניפט כמ סעוסכפ | ,ס"ס ייפ סייי
 :ד"פ ללועט טלדע ,'ס 'יק סט סעוסנס ,'[ "יפ עירזס כמ סעוסנס

 /כג"אופ ןנינתד אדהכ | [ך תונברק | 1 הז [וליא | 5 'מאד אכיא ,ן אחא בו ,'א 'מא 'ר [איר 1

 םינוילעה (ָ םימדה) םימד ןיב לידבהל -, [עצמאב | ןד טוחו ,כגאחופ [פוח | רד ןנתד איההכ .][ך ןנתד אדהכ
 . . ורטאיו דוד ('ְד תא) םע .[ף וקולחי דחי . . םע [וקולחי וידחי -- דוד םע* 4 | יתנא|פ7ך םינותחתה םימדל
 וכליו ([ך םוגהניו) וגהניו וינב תאו ותשא תא שיא םא יכ ונלצה רשא ללשהמ . . אל (ךְד ונמע) ימע וכלה אל
 תזה רבדל םכל עמשי ימו ונידיב ונילע אבה דודגה תא ןתיו ונתוא רומשיו ונל יי" ןתנ רשא תא יחא . . רמאיו
 רשא תא אל דוד רטאיו . . וגהניו . . רשא ללשהמ . . אל ונמע וכלה אל . . פע ,ןךְֶד וקולחי וידחי . . קלחכ יכ
 ירחא יחא ןכ . . רמאיו דוד םע ,כ םילכה . . עמשי ימו ןכ ןושעת אל . . רמאיו דוד םע ,1 וקלחי ודחי .
 | ל וגו יע א יוגו ימע וכלה אל . . ורמאיו דוד םע ,י הזח רבדל םכל עמשי ימו ונתוא רומשיו . . רשא
 [וניקז םהרבאמ 7 | כ רמאנ אל ,ן ןכ בותכ ןיא | ןדוי | (לאומש) יתודל דוד חמישיו [יכנ'א ף המישיו* 6

 [א הפורצ -- תרמא* 9 | נאש =. 'תכ [לאה 8 || ן 'ל .כ*א רמאנש [רמאש | ) וניקזמ ,(םש) י םהרבאמ

 וכוד | (לאומש) יכ יל ,ל 'וגו .ָגְוְד וב םיסוחה לכל אוח ןגמ . . תרמא .[ף 'וכ אוה ןגמ הפורצ . . תרמא
 /| רמא 'ר [רמא בו | מ שימל [המכו -- לע | ןְד םימימת ויכרד ,ךא וכרד םימת .מ (םש) יכנ [םימת
 | תוצמה | ןא ונתינ | (םש) יי אבר רמא הפורצ 'ה תרמא

 יא - 4

 תלכתו רזשמ שש תועירי רשע השעת ןכשמה תאו כ"הלכ ןכשמה הז 'יפו ,ני'חעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת
 שחת ךלענ או גילפ רייספב שרדנש ומכ םישחת תורוע וליא לעג ךווש דעו ,('א ו"כ תומש) וכו ןמגראו
 םשו ,'וכו םישחת תורוע הסכמו םימדאמ םיליא תורוע להאל הסכמ תישעו "וכו ןכשמה תורוע וליא ('' ז"ט לאקזחי)
 שייייעו םקור השעמ 'וכו ןמגראו תלכת תכורפ שעיו בתכ ןכש םקורמ היהש ןכשמה השעמ הז ה מ קייר ךשיבלאו
 טוחמ םא אחא בר ליעל וייכב ןכו אחא בר ו"יכבו ,ימא 'ר שבתשנ 'ב א"יכב .טוחמ םא א"ד 1 :  ש"אמר תורעהב
 : 'וכו אלח א"ד הי'דב 210 רצ ליעל י"מב 'יעו "וכו םהרבא הז וכרד םימת אחא בר ד"מפ שירבו 'וכו ןכשמה הז
 ג'חעו םינותחתה םימדל םינוילעה םימד ןיב לידבהל עצמאב ורגוח ארקס לש טוחו םש תודמב | .ןנינתד ךיה
 ןתונ ינאש ךייח טוחמ םא תרמא התא ה'בקה רמא םירמאמה ןושל םש ךל ךל ב"מ אמוהנתבו ,שיינבו םיחבזבו
 םתל ושעו רמאנש טוח לש הוצמ ךינבל ןתונ ינא א"ד וניתובר ונשש םשכ ופיקמ ארקיס לש טוחש חבזמ ךינבל
 ינא לענ ךורש רעו טוחמ םא תרמא אי'ד יוכו ולענ הצלחו 'נש לענה תוצמ ךינבל ןתונ ינא לענ ךורש דעו תיציצ
 רתטמ ינא טוחמ םא תרמא התא 'וכו רמא םש אמוחנתבו ,שייייעו 'וכו. םילענב ךימעפ ופי המ ינש ךינבל חכשמ
 רכשב דועו ארקיס לש טוחב תפקומ התיה חבזמה ונינשש ומִכ ארקיס לש טוחב תפקומ אהתש חבזמב ךינב תא
 תמבי תוצמ ךינבל ןתונ ינא לענ ךורש דע תרטא תלכת ליתפ לש ןיטוח תוצמ ךינבל ןתא ינא טוחמ םא תרמאש
 ךורש דעו טוחמ םא וניבא םהרבא רמאש רכשב אבו שרד םש הטוסבו ,םש ב"גאב 'יעו 'וכו ולענ הצלחו הצילחו
 םא 'פל לודגה שרדמבו הייכק 'יס מ"הונמב ע"יעו 'וכו ןילפת לש העוצרו תלכת לש טוח תוצמ 'בל וינב וכז לענ
 לוכשא רנע דועו 'וכו ארממו לוכשא רנע יתא וכלה רשא םישנאה קלחו דיס ושרד .'וגו ולכא רשא 8 :טוחמ
 ,ט"קלבו ת''הע | יישרב ייעו םילכה לע ובשיו תמחלמב וכלה אלש י'פעא םקלח תא וחקי סה ארממו
 ונמע וכלה אל רשא ןעי 'יגהו ,וקולחי וי ד חי יתחגהו פיייכ י"פע דיכ רע ב"כ םש אישמ םיקוספה יתמלשהו
 ךיינתב ייעו יט ע וכלה אל סש ארקמב ונינפלו ,ירופה םוגרתו ינויה םוגרתב היכו ;חי'יכו גייכו ר'פדב םג אתוא
 : טיקלב ה"כו .תדוהי 'ר רמא 6 :נ"חעו קחל המישיו יתהגהו , גרובצניג 'צוה

 יימב 'יעו בימפ רפסמב השרפה וזמ םירמאמ ח"לק 'יפ מ"'הונמב ואבוה ןכו) ב"מפ 'א א"יכב .דמ השיס
 טיי 'יס השרפה וזמ רמאמ 'א ז'צ ףד טקלה ילבשב אבוה ןכו) ה"מפ כייכו גייכבו ,(גימפ שירב 420 רצ ליעל
 י": תרמא םימת לא ךרד ל"להש וקיירדש 'רנ .םימת וכרד םא 9 :המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,(ה'מפ רפסמב
 - שרדבו ,םימת וכרד םא םיטת אוהש כ'וכעא לאה ושרדו תוביתה קיספהל וכוד םימת לאה בותכת הנישו הפורצ
 / תז םימת וכרדש ימ םע וכרד םימת לאה ושררש 'רנ רגוסה רמאמבו ,'וכו רמא בר רמאמה אבוח 'וכו י"י תרמא
 י תומוקמה ינשב טוקליבו ,ב''מפ שיר 415 רצ ליעל םג ייעו הייבקח ינפל ןמאנ ןבבל אצמנש ותומימתו 'וכו םתרבא
 " ב ר ר מ א וכרד םימת לאה 'ג םש ב"מ םילהת שרדמבו ,םימת היהו ינפל ךלהתה (ביתכד) םחרבא הז 'יגה
 לא לש וכרד םא וכרד םימת לאה א"ד הפורצ 'ה תרמא 'נש לארשי תא ןהב ףרצל אלא תוצמה תא היבקה ןתנ

 וורו ולד
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 (ג טי תומש) בקעי תיבל רמאת הכ ינש בקעימ ימא ןינבו ,לארשי ינב תא וכרבת הכ היבקה
 ירב יסוי ירו רזעלא 'ר ,םיבכוככ ךינב תא לדנמ ינא יתמיא :לארשי ינב תא וכרבת הכ ודגנכו
 הכב םהיגיהנמ לע הלנאשכ רמא דחו ,בקעי תיבל רמאת הכ הכב םהילע הלגאשכ רמא רח אנינח
 : (בכ ד םש) לארשי ירוכב ינב י*י רמא הכ

 ט5'וגו יתומירה םודס ךלמ לא םרבא רמאוו 'וגו םרבא לא םודס ךלמ רמאיו (בכ אכ
 הימחנ 'ר ,(וכ חי רבדמב) י"י תמורת ונממ םתומרהו רמא תאד ךיה המורת ןאשע רמא הדוהי 'ר

 ןינברו , בי לאינ) עבשיו םימשה לא ולאמשו ונימי םריו רמא תאד ךאיה העובש ןאשע רמא
 רמא רועלא יר םשב היכרב יר (ב וט תומש) והנממוראו יבא 'הלא רמא תאד ךיה הריש ןאשע ימא
 :והנממוראו יבא יהלא הריש רמוא ינא ןושלב וב יתומירה הריש אכא רמאש ןושלב השמ

 10 תרמא התא היבקה ול רמא לממ רב אבא יר רמא] לענ ךורש דעו טוחמ םא (נכ
 תיציצ לע ונתנו רמא תאד ךיה תיציצ תווצמ ךינבל ןתונ ינאש ךיח [טוחמ םא
 ינאש ךייח לענ ךורש דעו ,אתלכתר אטוח ןנימגרתמו (חל וט רבדמב) תלכת ליתפ ףנכה
 ם א איד ,(ם הכ םירבד) יג ולגר לעמ ולענ הצלחו רמא תאר ךיה המבי תוצמ ךינכל ןתונ
 ,םישחת תורוע וליא לעג ךורש דעו ,יוגו ןמגראו תלכתב רייצמ אוהש ןכשמה הו טוחמ

 םדנס ,ג"" "ק סט סעוסנפ ,ז"י" 'יק ךל ךל כמ סעוסנפ 7 | :ס"'ע 'כ טוקל 5 :ב" "ס ב'פ סבכ לנדטב 5
 :'כ ס'פ ןילוס ,'6 ["" סעופ ,סע םיפסכנ סדגנס ,סט סעוסנפ ,סע נ"ע סעוקכנפ ,ו"ע 'כ עוקלי 10 | :נייפ סיטסלנ
 : (י: דיכק) גימפ יסככ ספקיקפ 4

 גל ןדגנכו [ת'אד ודגנכו* 2 | ן ךערז היתי הכ םהרבאמ [בקעי -- כקעימ | נא יל לאושי -- הכ 1

 [תכיאחוד םיבכוככ* | כפ יל תא | ?א לדגא | ןֶד יתמיאו ,ן יתמא | ?או 'ל לארשי --הכ | *אופ יל
 יר /ג?אפ ןוהנמ דח ,?אחו [דח 8 | ת ר"יב /אופ רב | תפד רזעילא :כנא] [רזעלא | פל םיבכוכב
 .כ"אחו [דחו | אח יל הכ | תא םהל [םהילע | ?א הלגאשמ ,1א הלגמ ינאשכ | [ך רזעילא 'ר ,'ָך רועלא
 ו תגְד םגיהנט ,?א ןח- .'אְזְד [םהיגיהנמ | ןך הנינח ריייב . . ,ך אנינח 'רב יסוי 'רו , ן'א אנירחו , ןרחאו

 יתיאחו י"י לא ידי . . ,ך "וגו ידי . - ,ת ידי יתומירה [] 'וגו יתומירח* 5 | %א 'ל הכ 4 | כפ םכגיהנמ

 | תכד = ןנברו . . חדוהי 'ר ,ן'א] =. ןינברו הימחנ 'רו (ן ןדוי) הדוהי 'ר :₪ [(] ןדוי) הדוהי יר 6 | ל 'וגו
 םתומרהו* | ל 'ל + ף אידמכ ,יכאפ א'דכ .ך אירמ ךיה ל דימח [ן רמא תאד ךיה" | ינפ רמוא

 | א אימחנ | תֶד ירו .יכנאפ [ר | - יל ,ך ונממ םתומרהו 0 ו" . . ונממ (:איל םתמרחו)

 | ת'אפד ימא 'רו ובלח 'רו ,כ1] ובלח ירו ₪, [היכרב 'ר 8 | יכ נאו ד םלועה יחב ₪ .פ [עבשיו | יפ רמוא 7
 | ל יל [תכגאפד הייש* | תכנגאפְד ייי לא ידי -, [יתוטירח | ןֶר םחרבא וניבא [אבא 9 | ןך רזעילא
 ,2 אבא יר רמא ,ן לממ . . אבא רמא [תגאופְך לממ -- רמא* 10 | ל ונממוראו [תכנ?אפ ד והנממוראו*
 דעו טוחמ .. ( רמא ,'א היל רמא) ול רמא [יתנא|פְ טוהמ -- היכקה (%א היל) ול רמא* | ל יל
 | יכל יל [תנאופד ונתנו* | 2 תלכת [תווצמ | ?א ךל ןתא ינא [ךינבל -- ךייח 11 | ל יל ,כ'אזְ] לענ ךורש
 -- דעו* | ן יל ,1 אתליכתד אטוח ,י אלכתד . . ןנימגרתמו ,ןְר אתליכתד . . יימגרתמו [אתלכתה --- ןנימגרתמו 2
 ןתונ ינאש [יתכנחוד ךינבל -- ינאש* | ?א יל ךייח | י לענ תרמא התא ,נחול לעג . . דע [תכאְ לעג
 תעלותו ['וגו | זך ןמגראבו | יא היהש 14 | ן אחא בר [איד 18 | ?א ןתא ינא ,7 ןתונ ינא ,'א םהל

 | ?א שחת :תוְד םישחתה .כגהפ [םישחת | ן דע | תאד 'ל .יכגחו ששבו (ןך ינשה) ינש (ץך] תעלותבו)

 אתקיספבו ,ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו 'וכו ןינמ [בקעי שירפת] ינש רשעמו 'וכו םירעש האמ איהה הנשב
 לא ידי יתומירח הלודג הטורת שירפה םהרבא תורשעמו תומורת ושירפה םינושארה תובא ייגה ('א חי'צ) אייפ
 רשעמ שירפה בקעי יוכו קחצי ערזיו ינש רשעמ שירפה קחצי 'ה תמורת ונממ םתומרהו המורת אלא המרה ןיאו יה
 א"רדפבו ,דייספ ןמקלו דיי יס םש אמוחנתו ביי ייפ האר ב''מ אמוחנת ייעו 'וכו יל ןתת רשא לכו דיתח ןושאר
 רשעמ לכו הרומעו םודס רשעמ לכ תא הקל םלועב רשעל ןושאר ליחתה םהרבא רמוא החרק ןב עשוהי 'ר זייכפ

 ושרד הז רמאמב םג .'וכו לדגמ ינא יתמיא 2 :'וכו לכמ רשעמ ול ןתיו ינש חנ ןב םשל הנתנו ויחא ןב
 ושרדו 'וכו םיבכוכה רפסו המימשה אנ טבח רמאיו הצוחה ותא אצויו ארקד אשירו םהרבאב 'נש ךערז היהי הכ 'פה
 אצומ תא םש ר"מבבו ,'וכו עיקרה תפיכמ הלעמל והלעח דיימפ ןמקל :יעו תוממורו הלודג ןינעל םג ךערז היהי הכ
 הכו השמ ימיב חתאב םהרבא לש ותכרב 'וכו םיבכוכה רופסו המימשח אנ טבה 'נש םיבכוכב ךרבתנש םתרבא
 שירפח םהרבא יתקתעהש רמאמב רשעת רשע אקפיפב ושרדש ומכו המורת ןהמ שירפה .המורת ןאשע 6 :  שייייעו
 המוות ונממ יתומירה רבכ ארקד פ"הו םש בתכו אתקיספה י'פע ת"פיב שרפמ ןכו 'וכו יתומירה הלודג המורת
 'וכו לענ ךורש דעו טוחמ יתחקל אל ימצעל יכ שוכרהמ יתרסחש אוה דבל הזו 'וכו רשעמ תשרפה םדוק ונייהו
 יכה ל*ס אל ןנברו נירו הריש ןהב השע 'יפ חריש ןאשע כיעד ןהב השע ושוריפד ןאשעד אנשיל ךיניעב תשקי לאו
 ראשהו ןהכל יתשרפה המורת יתומירח שרפמ טיייכ רי'ב 'ופב םגו ,רשעמב שריפדכ ותמורת ןתנ ימל לילה כ"'אד -
 י"רתב םג םגרותמ העובש ןהב השע 'ולכ העובש ןאשע נייר ירבדכו ,'וכו ןהכל תשרפמ חמורת א"יכ ר"ב 'יפבו ךל חק
 ןיאו 'וגו ידי יתומירה 'וכו רמאיו 'נש םתרבא עבשנ דימ םש ךל ךל ביימ אמוחנתב ןכו 'וכו העובשב ידי תימירא יא
 יר רמא 10 |: ץבמרבו ת''הע י"שרב עייעו םש ב"'גאבו אמוחנתב םג 'יעו 'וכו ונימי םריו ינש העובש אלא תמרה
 'וכו היבקה ול רמא ימ א רב אבא 'ר רמא 'יגה ט"קלבו ,ני'חעְו יתמלשהו רמאמה תלחת טמשוה ל"יכב .'וכו אבא
 יטוחב 'ולכ .וגו ןמגראו תלכתב 14 :אתלכתד אטוח םש איתב ןכו .ןנימגרתמו 12 : ב"שר תורעהב שיייעו
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 יר ,ךירצ לע ךלש ןונגמ ךפיחש רמא אנוה יר ךירצ ןגמ רשא ןוילע לא ךורבו וכ
 תובתוכ הזל הו חלשמ ,הול הז ויה םיכהוא ,ךירי תחת םאיבהל יתישע תוינגמ המכ רמא ןרוי
 | : ךידי תחת ולפיש ידכ וליאל וליא םיתדרמיהו ,תוירודו

 תודיתי שלש ולכא הכרבה התוא חוכמ יארהונ יר םשב הדוהי 'ר לכמ רשעמ ול ןתיו

 תוכזב (א רכ תישאוב) לכב םהרבא תא ךרב י"יו 'תכ םהרבאב ,בקעיו קחצי םהרבא ,םלועב תולורג 5
 בקעיב ,לכמ רשעמ ול ןתיו תוכוב (גל וכ םש) לכמ לכואו 'תכ קחציב ,לכמ רשעמ ול ןתיו
 לארשי וכז ןכיאמ : לכמ רשעמ ול ןחיו תוכוב (אי גל םש) לכ יל שי יכו םיהלא יננח יכ יתכ
 לארשי ינב תא וכרבת הכ (ה וט םש) ךערו היהי הכ םהרכאמ רמא הדוהי 'ר ,םינהכ תכובב

 רמא ךכיפל (ה בכ תישארב) הכ דע הכלנ רענהו ינאו 'נש קחצימ רמא הימחנ 'ר , (גכ ו רבדמב)

 יסנכ 5סקיקפ ,'6 'פ סעוק 5 |: סע טוקל 4 | :ץע "ק סט סעומנפ ,עיי "ס ךכ ךל נ'פ סעוסנפ ,סט עוקני 1
 : (י3 זייכק) סייכפ

 | א אינוח ,ץְד אנוח | ל יל .תכנד ךידיב . . רשא ,י] ךדיב ךורצ . . רשא [עא'ל ךירצ -- רשא* 1
 ו ך תואנגנמ ו ך תוינגנמ ,י תואיגנמ .עכנַאו [תוינגמ 2 | א ןינגגמ ,שתח ןונגנמ ,כ ןינגמ | ךכג'א ךפהש

 הז ןיחלשמ ,'א תזל חילשמ הז ,ן חלשמ ,] הזל חלשמ) הזל חלשמ הז | פ ךמע ₪ [יתישע | ם תוניגמ
 הזל חלשמ הזו [תוירודו 8 | י הזל הז םיבתכ ןיחלשמ ,ןךְד םיבתכ הזל חלשמ הז : 2נ'אופ תוכתוכ (כ הזל
 הלשמ תזו ,] תונורוד הזו ,3א תורד הזל חילשמ הזו ,ף תואירוד חלשמ הזו , 2 תוירד הזל . . הזו ,1 תוירוד
 וליא | י יתדרמהו ,כן ןתוא . . .תתג'אפ ד םתוא יתדרמהו | י הזל הז תונורוד םיחלשמ ,[ןְד תונורוד הזל
 הדוהי 4 | ולפיו (פ (ואביש) ואוביש ידכ | תְד ולא לע ולא ,יכ'אפ ולאב ולא ,ן וליאב וליא , ] [וליאל
 (כו רב) ירב יסוי יר םשב [יארהונ 'ר םשב | יתכג!אופד ןומיס (י יבר רב ,ןְד רב) 'רב (ת הדוי ,גפ ןדוי)

 . ייכג'יאחפד חכמ :תו [חוכמ | יתד 'ל ,'א ארמיז ןב יסוי רישב , ] יירוהנ רב יסוי 'ר םשב ,ְוָפ יארוהנ

 | 8 תורתי ,כ] תוריתי | ד יג [שלש | א וכז [לכא | יתאפד הכיג :כגחַו [הכובה | *א תוכזב
 | תכרבל 8 | ָך הכז [וזז 5 7 | ן בקעי [תכ בקעיב | ן קחצי [יתכ קחציב 6 | *א] םהרבא ['תכ םהרבאב 5

 | תכ'אד - ןנברו (?א אימחנ) הימחנ 'רו . .'ר .1'א] = ןינברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר :פ [(] ןדוי) הדוהי 'ר
 [היבקה -- ךכיפל | ן?א ימוא | *א אימחנ 9 | ו בקעי תיבל רמאת הכ בקעימ [ךערז -- םהרכאמ | ?אפ 'מוא

 | תגיאופ יל .כְד םוקמה רמא ךכיפל ,'א ימא הי'בה 'יפל

 ליחנחל וינב וכזש םימש ץראו םימש הנוק 'וכו םרבא ךורב 'נש ץראו םימש תונקל הכזו 'וכו םותב ךלהש םהרבאב
 םהרכא איי "יס ביפ ר"מכבו ,'וכו ץראה רפעכ תוברלו תורפל וינב וכזש ץראו םימשה ןמ הנתנש הרותה תא
 םימש םיהלאה ול הנקיש וכריב המלו ץראו םימש ה''בקה ול חנקהו לכמ רשעמ ול ןחיו ינש הלחת רשעמ שירפה
 יתוניע אינלפ רמאד ןידהכ סרוג ייחב וניברו ,'וכו רמאד שנאכ כ"באר רמאמב םישוריפה וברו ,'וכו ויתוערזל ץראו
 םהרבא רמאמבו ,תוברל גיל ראות אוהו ןאיאי יוניע ונינפל 'יגה הנוכנו ,ושוריפב 'יעו יאי א ל יהורעש יאי
 ףוסו טימפ ןמקל םג אתיא הז רמאמו , נ'חעו יתמלשחו ןוחל רמא דע וכירב ןמ ל"יכב טמשוה יונו לבקמ היה
 ךפיהש 1 |: םירחאל ונריכי ריכי זיייר 'יפ אצת יכ ירפסב ןכו ,ימש תא וריכהש תישע ותוא התרכיהו 'יפו ,ש"ייעו די'נפ
 ה"רו תונמרע תכאלמו הלובחת וא המחלמ ילכ םג ותארוהש (?ןונגנמ (!ןונגמ יילמ 'וכו ןגמ רשא ושרד  .'וכו
 כקע חיחו ונדמלימ קתעוהש רמאמב ומכ 'וכו ךפיהש ןושלהו ,ךירצ לע ךלש המחלמ ילכ ןיכהש 'וכו ךפיהש רמא
 ןגמ רשא והמ םש בימ אמוחנתב שרדנש ומכ ןאכ ושוריפ וא יוכו ןונגנמ ןילע ה"בקה ךפה ןונגנמ 'ע ךורעב 'וכו
 והמ םש אמוחנתבו 'וכו םיצח םישענו םהילע וקרוזו רפע לטונ אא היהו ךינפל םתוא ליפהו ה"בקה השע הניגמ ךירצ
 'יעו 'וכו םיחמרו תותשקו םיצח ושענו ןהילע קרוזו רפע לטונ םהרבא היהו ךריב ןרסמו ה"בקח השע אנגנמ ןגמ
 ןיחלשמ הזל הז םיכלמה ויה םיבהוא 'וכו םאיבהל יתישע תולובחת המכ תוינגמ המכ רמא י"רו ,419 רצ ליעל י"מב
 אתיא ךלש ןונגמ ייגהו , וכו וליאל וליא םיתדרמיהו תונתמ (?תוירודו (418 דצ ליעל י"מב 'יעו) םירמת תובתוכ הזל הז
 ייגת ל''יכבו ןונגמ אייס 'וכו ול ושע ןונגמ חייפפמ קתעוה םשו ,ןונגמ 'ע ךורעבו ג"יכו 'א אי'יכו ו"יכו פ"יכבו ו''רו ר''פדב םג
 (ןונגנמ) ןונגמ ךפהש שרפמ י''כ ריב י"פבו ,842 רצ םיורקו 148 רצו 19 דצ גי'ח ל"תמעב עיייעו שייייעו ןונגמ םש
 התאו הטמל הלעמל ויתש ךירצ יתכפה ןכ ומכו הטמל הלעמלש המ לגלגתמו ךלוה ןונגמה רטולכ ךירצ לע ךלש
 םש שרפמ י"ר רמאמ י'פעו ,ךירצ לע ולש ןניגמ ךפיהש רמא אנוה בר סרוג ט"קלבו ,זעלב האילופ ןונגמ הלעמל
 םשב הנוכנה 'יגהש 'רנ .יארהונ 'ר םשב 4  :ךידיב םרסומל ידכ םיכלמה (ךסכס לי'צו) ךוסכס ךירצ ןגמ איד
 'פ תלהק שרדמבו 'ה ייס זייכפ רייוב םג ייעו ('ב ו"ע) טיפ אתקיספב ומכ ומשב רמוא סי'בירו יארוהנ רב יסוי 'ר
 סיביר 'יגה 'ט יס םש אמוחנתבו ביי 'יפ רומא ב"מ אמוחנתב אתקיספמ קתעותש רמאמ ותואב ןכא ,(ו"'ט 'ג) היהש המ
 יר כ'ג ייגת םירמואה תומש עטקל וכררש ח/יכבו ,597 דצ גיח א"הגאבו 86 רצ ליעלו ג''חעו יארוהנ 'ר םשב
 ןומיס 'רב תואסרג יתש י'פע םלשוה ןוילגבו 'וכו 'מוא הדוהי 'ר רפסח ףוגב אתיא 'ב אייכבו ,'וכו חכמ רמא יסוי
 : יימב שייייעו חונמ 887 רצו וחוכב 115 דצ ליעל ומכ ו"יוב חוכמ תביתכו ,יארוחנ 'רב ארמיז ןב יסוי ר"ישב
 ןיעבתשמ אתיירבד איה אדה ('ח 'ז) ךתמק תאז 'פ רישהשב אתיאדכו םלוע ידומע םהש תובאה | .'וכו תודיתי שלש
 ומ 'יס 'א םילחת שררמבו 'וכו ןוניא בקעיו קחצי םחרבא ירמאד תיא םידומע אתלת לע אמלע םיקאד ןאמב ןירמאו
 ול וכזש םדא ירשא 'ד 'ז ד"פ תוכרב 'שורי 'יעו 'וכו סתרבא ירמאד תיא םידומע השלש לע אמלע םיאק ןאמ לע
 םהרבאב 5 :ץראת תודיתי םהב ורגתנ דימ ב"ספ ןמקלו 'וכו הב תולתהל ימב דתי ול שיש םדא ירשא ויתובא
 רייספבו ,םש י*שריפב 'יעו לכ לכמ לכב וחב ביתכד בקעיו קחצי םחרבאכ ןוצפקי לככ וכטוהו םש הטוסב .'וכו יתכ
 תוושעמה תוכזב אלא םתוא יתכרב אל םכיתובא ףא יאעליא 'ר ןב יסוי 'ר םשב ןומיס 'ר יב הרוי 'רב ןומיס ר"א םש
 רמאמב סשו ,'וכו לכ יל שי יכו בקעיב ןכו לכמ לכואו קחציב ןכו לכב םהרבא תא ךרב 'הו 'וכו ןקז םהרבאו
 אָצמיו איתה ץראב קחַצי ערזיו הלודג הָמורִת שירפח קחצי לכמ רשעמ ול ןתיו ןושאר רשעמ שירפה םהרבא םדוקה
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 אוהו : (ח ש ילשמ) יתכסמ ןייב ןתשו ימחלב ומחל וכל ול הליג הרוח 'מא ןינבר ,םיכסנה וליא
 הז ףא יול יר רמא .הזמ ץוח םשור השוע הרותב בותכש ןיי לכ אנהכ רב אבא יר ןוילע לאל ןהכ
 : (גי וט תישארב) יוגו םתוא ונעו םודבעו ול חרק םשמש ודי ונאצי אל

 אבא :ר- ,ןיינק יממ ץראו םימש הנוק ןוילע לאל םרבא ךורב רמאיו ןהכרביו (מי
 תאו םירבועה תא לכקמ היה םהרבא קחצי 'ר רמא ,ייאי הירעס ןאיאי ייוניע ןלפ רמאד שנאכ רמא
 לא ךורכ [ןוהל רמא ,רמאנ המ היל ימא ,וכירכ] ןוהל רמא הוה ןיתושו ןילכוא ויהשמו םיבשה
 הלעמ יתויריבב ותוא התרכיהו יתויריבב רכינ ימש היה אל ינא היכקה ול רמא ,ולשמ ונלכאש םלוע
 לאל םרבא ךורב רמאיו והכרביו ריהה] סלועה תייריבב ימיע ףתוש התא וליאכ ךילע ינא
 :[ץראו םימש הנוק ןוילע

 : כ'עו דיכפו ע"פפ ןעקל 5 :סט וקני 4

 | ל יל :.גזח] יתכסמ ןייב ותשו ןייו .פ 'וגו ותשו [יתכאך יתכסמ--ותשי* | גחופ . םחל [וכל | כ םיכסנ 1
 'ר ל"רו אנהכ רב . . 'ר .תָנְוְד רמא אנהכ רב אבא 'ר יול 'רו אנהכ רב . .'ר ,=פ רמא אנחכ רב אבא 'ר 2
 .יתאד ודימ ,-ו [ודי 8 | 'אפ רמא יול יו | ך השענ | 2?אפ הרותבש [הרותב בותכש | 1א רמא אבא

 .ת'אפד הנש תואמ עברא ,ג [וגו | יתד ויש .רכגאופ [ל | ירתאפד אוק :כגו [תיק | רפ יל
 י גפ ןיאנק :יתאד ןאנק ,י יאמ | ל וגו יונ ץראו . . הנק . . םיכא [ףכ''אד ץראו -- םרבא* 4 | יאו יל

 םשב אבא 'ר) אנהכ רב אבא 'ר ,ן אנהכ רב אבא 'ר קחצי 'רו אנהכ . . יר ,כָ] אנהכ רב אבא 'ר | 1 ןייונק
 .כגפ [שנאכ | ןיל רמא 5 | [ןאד אבא 'ר קחצי 'רו ([ך אנחכ רב אבא רישב אבא 'ו ,ך אנהכ בו

 .ג ןיאי :א ןייא  .ופ [ןאיאי | תכגד יהוניע .ן (?יוניע) יינייע .'אפ יוניע | תאָד שיניאכ ,י] שניאכ
 |. תו רמא קחצי 'ר | *א ןייא אל .יתכנ'אופד יא | יתאפד הירעש .כגו [היוע | יתכד יאי
 . . הוה :י1אזה [ןוהל -- הוח | 5 ןהשמו ,*א ויהשכ 6 | ?א גשו רגוע לכק | תד יל .יכנאזופ [פהרבא
 ,1 יי תא וכוב .תיאפְד וכרג [יכזה וכירב* | 1 ןהל .. ,כ םהל רמא ,ןןֶפְד םהל רמוא הית .ן ןול
 ןירמאו ,י רמינ . . ןירמאו .,5נ'אזךו רמאנ . . היל ([ך ןירמא ןהו + א ןירמאו) ןירמא [רמאנ -- 'מא* | ליל /?א ךרגנ

 רמאו [י'אח ןוהל רמא* | ל 'ל .תפְד רמאנ המ (8 היל 'מואו ,[ך ול ןירמוא ןהו) ול םירמוא ןהו .?א אמינ . .
 רכינ היה אל 7 | ךְד ורמא (ך ןהל) םחל רמוא אוהו ,ן ןול ימאו ,2 ןוהל 'מא הוהו , 15 ןוהל (1 רמא אוחו)
 | ן ימלועב פד יתוירבל ,1 ייתוירגב ,יכ'אְזֶד יתוירבב ,?א [יתויריבב | 2 רכזנ ימש היח אל , ןְ] ימש

 | 2 התא תרכזהו ,ן ינתוכיהו .יתאַחְד יתוא (ןך התרכהו) תרכהו ,₪ חתא ותוא התרכהו , | התא ותוא התרכיהו
 ותיירבב ,?א םלועה תיריבב | ם השוע [ףתוש 8 | ל יל ,יפ יתוירבל , גו ייתוירבב ,ב'אָחְד יתוירבב [?א יתויריבב*
 י 'א ץראו . . חנוק 'וגו והכרביו [ןפ ץראו -- והכרביו* | ל יל [דיחה** | יתכנ'אחופְד םלוע לש (ן וחירבב)
 ךורנ :יח יוגו ןוילע . . ךורב ,2 ץראו . . הנוק . . ךורב ,1 ץראו . . הנק . . םרבא ךורב ,?א רמאיו וחכרבוו
 | ל יל ,תד ץראו םימש הנוק ,9ל 'וגו םרבא

 לאעמשי 'ר סושמ הירכז ר"א םש םירדנבו ,'וכו עבשנ ד"הה ןהב אתתש ךיתינמ רבכ ה''בקה ול רמא ןהכ אלב ןברק
 האיצוה סוקטה תכרבל םהרכא תכרב םידקהש ןויכ ןוילע לאל ןהכ אוהו ינש םשמ הנוהכ איצוהל ה''בקח שקיב
 ונוק תכרבל דבע תכרב ןימידקמ יכו םהרבא ול רמא ןוילע לא ךורבו 'וכו םרבא ךורב רמאיו והכרביו ינש םהרבאמ
 לע קרצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא 'וָכְו עבשנ ביתכ הירתבו "וכו ינדאל 'ה םאנ 'נש םהרבאל הנתנ דימ
 תיה ןהכ חנ ןב םש יכו ןהכ ארקנו 'וכו םשל רסמ חנ םש אירדפבו ,םש ריייוב 'יעו 'וכו קדצ יכלמ לש ורוביד
 םתרבאל רסמ םשו 'וגו םלש ךלמ קדצ יכלמו 'נש ןהכ ארקנ ךכיפל הלילבו םויב תרשמ היהו רוכב היהש י"ע אלא
 .ול הליג הרות 1 :'וכו קדצ יכלמ יתרבד לע 'נש םהרבאל םש רפמש ןינמו 'וכו עבשנ 'נש ןהכ ארקנו 'וכו
 : 'וכו ונל תחיאש היידב יימב שיייעו יוכו ט"עמו תווצמ לגסמ היה ןטק אוה רעש חנטק ושרד 866 דצ ליעלו
 לע חלקלק אב ןלוכבש םשור השוע ןרהא ינבבו טולב חנב ןוגכ הרותב הבותכש ןיי .תייתש לכ .וכו ןיי לכ 2
 'ולכ םשמש ודימ ונאצי אל הז ףא רמא ל"רו ,ןוילע לאל ןהכ היהש קדצ יכלמ םהרבאל איצוהש הזמ ץוח ודי
 "% רבד היה הלאה םירבדה רחא הכומסה השרפב ביתכדכ 'וגו םתוא ונעו םודבעו ול הליג ערואמה הז רחא רימ
 סג תמייוקמ ול חרק :יגהו ,'וכו םודבעו 'וכו ךערז היהי רג יכ עדת עדי ול רמא ח"בקהו 'וכו הזחמב םרבא לא
 אתיא 'א ב"ל םירדנבו ,(ףעל ח''אר ידידי יל בתכ ןכ) ססריפ הליג ס"לב ומכ חרק תארוהו כי'יכו גיוכו וייכ י"ע
 םימכח ידימלתב איירגנא השעש ינפמ םינש רשעו םיתאמ םירצמל וינב ודכעתשנו וניבא םהרבא שנענ המ ינפמ
 ןכתיש תייפיב בתכו 'וכו שפנה יל ןת רמאנש חניכשה יפנכ תחת סנכהלמ םדא ינב שירפחש רמא ןנחוי 'רו 'וכו
 עמשמ הנוק ןושלהש הימתב | .ןיינק יממ 4 : םודס ךלמ ןוצר קיפתל בדנתה ןייה תחמש י"עש יול 'רל ל"סד
 ןאכ קרו 'וכו םימש ארוב וא 'וכו םימש השוע לילהו (נ"חעו יטיש יניב 'א הגוהו ןיינק בותכ ל"יכבו) רחאמ הנוק
 כ"ג .קיידמש לנו ןוקתו הישע ןושל אלא ןינק ןושל וניאש הנוק שרפמ כ*בארו ,ץראו םימש חנוק בותכ ב"כ קוספבו
 טדאל המוד אוהו 'וכו הגוק ןוילע לא י"י לא ידי יתומירה םהרבא רמאש ומכ םשה חא קדצ יכלמ ריכזה אלש
 ימ 'וכו םימש הנוק ורמאב ומש תא ריכזהל ילב ה"בקה תא ראתי ןכ יכ האנ ורעש תואנ ויניע ינולפ רמואש
 יפל ץראו םימש הנוקה אוה םהרבאו שממ הנוק הנוק שרוד קחצי 'רו ,םרדהבו םיפויב ץראו םימש ןקתו השעש
 םימש הנק וליאכ בותכה וילע הלעמ תוירבל היכקה לש ומש עידוהו 'וכו םיבשה תאו םירבועה תא לבקמ היהש
 א"ד השוע ןושל ץראו םימש הנוק ונינפלש םירמאמה ינש ייפע שרפמ ט"קלבו) ה"בקה םע ףתוש השענו ץראו
 שרדה םעט ןכו , (םלוע לש ודוחיי םהל עידוהש תוירבח לכ יפב ץראו םימש הנקהש םחרבא הז ץראו םימש נוק
 תוצמה תא םהרבא כביח ךאיה הי'כקה הארש ןויכ 'ג 'יפ רתב ב"מ אמוחנתב ץראו םימש הנוק רמאג םהרְבִא לעש
 ןיִצִמ ןכו טייפ ילשמ שרדמבו 'וכו םימש הנוק ןוילע לאל םרבא ךורב 'נש םינותחתהו םיגוילעה ול הנקמ ליחתה
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 ות ירישע ולחי ךינפ החנמב רוצ תבו יונו םלש ךלמ קדצ יכלמו (חי די ו
 ,ולחי ךינפ החנמב םיכלמ ול ורציהשו םיכלמל רציהש םהרבא הז רוצ תבו (גי המ םילחת)
 : יוגו ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קרצ יכלמו

 תירקנ ,(א י עשותי) קרצ ינדא ,קרצ יכלמו :ויבשוי תא קירצמ הזה םוקמה קדצ יכלמו
 : (אכ א תיעשי) הב ןילי קדצ קרצ םלשורי 6

 : לוחמ רלונש רמא ילבכה קחצי יר םלש ךלמ
 ןייו םינפה סחל הז םחל ,ול רסמ :הנוהכ תוכלה ןמחנ רב לאומש יר ןייו םחל איצוה

 "עו ,סט עוקלי 6 - :די'ע יכ עוקל 4 - :נ''כ "ק ס''פ סילקס יכיכע 'קלי ,כ"טס 'כ סילסס 'קני ,ד"'ע 'כ טוקלי 1
 :ס'פ ס"כדפ ,'ו ייכ סיכפ סבכ סכקיו ,יכ 35 סיכדנ ,סייכפו ו'פפ ןעקל 'יעו , סע עוק5י 7 :כ"טו 246 5. ליעפ

 אישנ ונילע התא ךלמ ול ורמא (כ ונכותב . . ינודא ,ג] ונכותב התא םיהלא אישנ יגדא ,]ך 'וגו ינדא) 'וגו
 לא םהל רמא ונילע (2 התא) תא (כ] םיחלא) הולא ('א ונילע תא ךלמ ,ןְד ונילע תא אישנ . . תא ךלמ) ונילע חתא
 ,1 תא םלועה . . ,ן םלועה . . לא , 'א םלועה רסחי לאו) רסחי לאו (ֶָנ וכלמ תא) וכלמ (2 םלועל) םלועה רסחי
 םיזרא וצצקו ,פ 'ו כו םהרבא ובישוהו הלודג המיב ושעו םיזרא וצצקו / תכנ'אְוְ והולא (כ תא םלועל . . לא
 הז רוצ תגו 2 | ןִד ₪ ד"הה .מ'אפ -. ביתכ .יכנ?א] [תבו 1 || לא ליעל 'וכו ,י 'וכו הילע והובישותו
 ןב , 1 ריצהש ןיב ,יכ ריצהש ןב ,ןפ רציהש ןב ,(םילהת) י ריצהש ,'א [רציהש | רְד יל [וגו ןייו -- םהרבא

 ןיב , כ וריצהש ןבו ,י וריעתש ןב ,פ ורצהש ןב ,'א] ורציהש ןב ,(םש) י וריצהו | (םש) י םיכלמ | ?א רוציח

 ,מ (םש) יִכְו ןייו . . יכלמו .ג ['וגו -- יכלמו 8 | כנא םע ירישע ₪ ,י'א [ולחי | *א ורצהש רוצה ןב , 1 וריציהש
 [הזה םוקמה | (ן יל הב -- יכלמו) תפְד םלש ךלמ קדצ יכלמו ,ינא [קדצ יכלמו 4 | יא םלש . . יכלמו
 ינודא | 'א םלש ךלמ קרצ יכלמו ,ית?אְד קרצ יכלמ ,כנפ [קדצ יכלמו | אפ קדצמ | י 'ל ,?אפ םוקמה
 תארקנ קדצ ,ְ םלשורי תארקנ קדצ ,3ינ'אזךפ קרצ םלשורי תארקנ | 'א םלשורי ךלמ קדצ ינודא ,י]זְך קרצ
 ,'כ לוחמ דלונ | תג רמוא .כאופ [רמא | 'אפ יל ילבבה 6 | ?א קדצ תארקנ םלשורי ,[ך קרצ םילשורי
 ('א ינמחנ) ןמחנ רב לאומש 'ר | ד ןוילע לאל ןהכ אוהו ₪ ,יכגאחופ [ןייו 7 | ן לוחמ אוחשכ דלונש
 | תדד רמא לאומש יר ןנברו ןמחנ רב . . יר ,1] רמא ןמחנ רב לאומש 'ר ןינברו ןמחנ רב ..'ו .כאפ רמא
 | תאוד הלג /כנפ הליג ,י [רססמ | יתנ'אחפְד הלודג ₪ .כ?א] [הנוהכ

 םיי'תונמב רכזוה ןכו) א"מפ 'א איייכבו ,ר"מפ כ'וכו גיייכבו ,'ב א"יכו ו"יכו פ"יכב ג"טפ היכו .גמ השרפ
 שרדה תחיתפב םג רדענ םשו) השרפ תלחתה ןאכ ןיא ת''יכו 'יסופדבו ,(א'מפ רפסמב חשרפה וזמ רמאמ ה"כק ייפ
 ליעל םהרבאב ושרד ןכו .םחרבא הז1 :בימפ שירו מיפ שיר ליעל י"מב "עו ('וכו םהרבא הז רוצ תבו
 תונב 'פה ה"מפ ןמקלו 'וכו קרצ תבחא 'פה 868 רצו 'וכו ךלמה ואתיו 'וכו תב יעמש רומזמה הזמ 'פה 865 רצ
 חרק ינב ורמא ימ לע ב"כ 'יס ךל ךל בי'מ אמוחנת ייעו 'וכו םדא ינבמ תיפיפי ט'נפבו 'וכו ךיתורקיב םיכלמ
 'קליבו ,'וכו ול ורציהשו םיכלמל רציהש םהרבא הז הרצ ןושל רו צ תבו ןאכ ושרדו ,'וכו םהרבא לע הזח רומזמה
 תחנמב רוצ תבו ביִתכ 'וגו םלש ךלמ קרצ יכלמו םש קתעוהו תיייכו 'יסופדב ומכ 'וכו הז רוצ תבו טמשוח םש יריכמ
 םשל (רמועה) בשויה סדא לכ י*כ רי'ב 'יפב שרפמ .ויבשוי תא קידצמ 4 :'וגו םלש ךלמ קרצ יכלמו יוגו ולחי ךינפ
 תירקנ יוכו קדצ יכלמו (א''ד ןמיס ילב) רחא שרדו ,אקפנ ארקד היפוגמו קידצ ותוא השוע הזה םוקמה םלשוריב
 ייגח ן"במרבו , הב ןילי קדצ 'נש קרצ ארקנ םילשורי קדצ ינדא קדצ יכלמו א * ד טיקלב שרפמ ןכו ,'וכו םלשורי
 םג קירצמ שרפל ןיאד 'וכו קדצ יכלמו 'וכו קידצמ 'וכו םוקמה םירטאמה רבחל ןיאו ,ני'חעו קדצ םלשורי תארקנ
 ייעו 'ב ה"נ) ה"פ אהקיספב םרמאמ י'פע 'וכו ויבשוי תא קידצמ שרפל 'רנ ןיא ןכו ,קידצ היחש קדצ ינדא תא
 הלילב ושעגש תונוע לע רפכמ רחש לש דימת דציכ ןוע ודיבו םילשוריב םדא ןל אל וימימ ('ט יא רישהשבו שי'נב
 טמשוה ליייכבו ,כ"'מבו תיפיב םג 'יעו הב ןילי קרצ 'נש יוכו םויב ושענש תונוע לע רפכמ םייברעה ןיב לש דימתו
 רלונש 6 :ההיד וידב רפסה בתכב ןוילגב םלשוהו ןייו םחל איצוה לוהמ רלונש דע 'וכו םוקמה קדצ יכלמו ןמ
 אוה הדגאה יפל קדצ יכלמו ,וימפ שיר ןמקל 'יעו םהרבאב רמאנש םימת ומכ םומ ילב םלש םלש שרוד  .לוהמ
 היירב םש י"מבו 246 רצ ליעל 'יעו םלש ךלמ קרצ יכלמו 'גש לוהמ אצי םש ףא ב'פ א'ונ נ"רדאב ןכו חנ ןב םש
 טי'קלבו תי'הע י'שריפב םג האבוה הדגאהו ,'ח 'יס ד"פ ר"מבבו הייכפ ריייובו יז 'יס ד"מפ ןמקל ע"יעו לוהמ דלונשו
 גימ קלח ח"מב 'יעו סומינוריהו ירופח םרפא לצא האצמנ ןכו שייייעו בישר 'צוה הדגא שרדמבו ק'דרבו ן"במרבו
 איצוה ל"ת תמו חג ןב םש הז 'וכו קרצ יכלמו (רי'חמרל ר''במ ל"ר) ריבמ קיתעה 840 רצ איגופ 'סבו ,496 דצ
 לאל ןהכ אוהו 'נש היבהל ןיו םחל ביוקמ היהו ול רסמ הגה כ תוכלה רמא ןמחנ רב לאומש 'ר ןייו םחל
 ינש ול תלג הרות ורמא ןנכר םיכסנה ולא ןייו םינפ סחל וז םחל איצוה איד ויבשוי קירצמ סוקמח םלש ךלמ ןוילע
 יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא םחני אלו י"י עבשנ הישז קדצ יכלמ א''ד יתכסמ ןייב ותשו ימחלב ומחל וכל
 ןעבעל סאד רעעב עייעו ב''פ יעיבר ןויע ב*ח וחישמ תועושיב 'יעו יוכו חישמה ךלמ עשונו קידצ ךלמ הזיאו קדצ
 רמא תלט ןאכ רדענ ל"יכב .ןמחנ רב לאומש 'ר 7 :189 רצ דיח ייסקעללעביב לעקנעש ,142 דצ סמהארבא
 םהרבא 'א לאעמשי 'ר ו"מפ ןמקל .וכו הגוחכ תוכלה :58 דצ ליעל יימב 'יעו כ"באר רמאמב ךומסב ןכו
 יננה רטא םהרבא 'ו 'יס ה"נפו קרצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא םחני אלו י"' עבשנ 'נש היה לודג ןהכ
 שי יכו םימלועה לכ ןובר וינפל רמא 'וכו חלועל םש והלעהו 'ז ייפ םשו 'וכו יתרבד לע 'וכו עבשנ חנוחכל הכז 'וכו
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 ,(סש פש) אבי אל וילגרב חרא ינש לימ רמא ןומיס ירב הדוהי 'ר ,ןילימ 'ג ויה םהרכאלש ויתועיספ
 : תסנכה תיבל וחיבמ ךלוה אוהש הזכ אלא ןהילגר וקכאתנ אל יאיבא יר םשב הימחנ 'ר

 ד םישנו םישנא ןדוי יר רמא [םעה תאו םישנה תא םגו] וגו שוכרה לכ תא בשיו זמ

 ימ (רכז לאקזחי) םיוג יער יתאבהו דיהה םהיתובא תורע וזגו ורייגתנו ודמע ,וריזחה אל ףטו וריזחה
 8 : (גי גי תישארב) 'וגג םיאטחו םיער םודס ישנאו םודס ישנא וליא רמא הדוי 'ר ,םיוג יער םה

 ה ול רמא ,ובנזב ול שכשכמ ליחתה רמא אנהכ רב אבא 'ר ותארקל םודס ךלמ אציו (זי
 : יתלצינו רמחל יתדרי ינא ףא ,התלצינו שאה ןשבכל תררי התא המ

 םשש ןמחנ ןב לאומש 'ר םשב ובלח ירו היכוב 'ר ךלמה קמע אוה הוש קמע לא
 : והולאו וכלמ םלועה רסחי לא םהל רמא ,ונילע ךלמ יהח םהרכאל ורמאו תומואה לכ וושה

 :ל"עו 410 75 ליעל ,סע עוקני 8 :סט עוקל 6  :'פ נ'5 סיכדנ "יפו ,גייפ 'כ טוקלי 8

 , לאיך ['ג | םו'א יל ויה | כגְד םהרבא וגינא מיאו וניבא םחרבא ,ף [םהובא | ₪ ותעיספ 1

 | ן דחא לימ |(םש) י רמוא | י יר רב | ךןדוי ;מיכנ!אפ הדוהי , תו [הדוי | ך שלש , רך השלש ,מ (ייעשי) יכ ג'אם תשלש
 |  ןיבא ,(עשוהי) י ובייא , (םש) יכ וביא ,יְִד והבא ,פ אבא , ?א ויבא ,''א ייבא ; ן איבא | א אימחנ 2 | [ך*ַאְו אובי
 ,יכנאופ [ןדוי 'ר רמא 8 | (היעשי) יכ"א ךלוהש | (עשוהי) י םיכלמה תא ףדרשכ וילגר ,(היעשי) יו וילגר
 .יכנאחופ [וריזחה | ?א ףט | ךְד בישה ,ן ובישה ,ך ריזחה .יכנאחפ [וריזחה 4 | תןְד רמא ןדוי 'ר

 ,ן וזוגו ,ג ןוזגו ,פ וזזג | א יל ,כ ורמיתו ,ל ודימיתו ,נפ ורייגתנ [ירתחוד"ל ורייגתנו* | רך ריזחח
 ,ל תודע זך תווע תא [רתכנאפְד תויע* | (י יל םהיתובא -- וזגו) א וקרימו .'ךח ורדגו ,?ךְֶד ורזגו

 י?א וגו םהיתב . . ושריו , ף םהיתב תא ושריו ₪ [פיוג | ךתד יעור .יכנאופ [יער | שכא םהיבא | ן תורייע

 (ן הדוי) הדוהי 5 | יאופ יל .רְד םיוג יעור . . ימ , םיוג . . ימו [םיוג -- ימ | 'א םירז ןואג יתבשהו םהיתב . . ושריו
 םיאטחו . . /[ןא םיאטחו םיער ,יִחפ םיער [יוגו --םיעו | ך יל רמא | תכגאופד ןומיס (אפ רב) 'רב
 ל יוגו ,1א ובוש ירחא ותארקל , ד 'וגו ותארקל [יכפ ותארקל* 6 | ך יל ,1 דאמ י"יל םיאטחו . . ,כ] י*יל
 , ת"א תלצינו , .[התלצינו 7 | יך יל ול | 'א שכנמ ,ךִרְד שקשקל ,י שכשכל ,כ "אופ [שכשכמ | ל יל [אבא**

 ,כפ יתלצנו :יתנא [יתלציגו | "או רמוחל | ןַד תלצונו ,'י התלצונו ,ְך תלוצינו ,ן התלוצינו , כא תלצנו
 ,ך אנינח .כג'אופ [ונלח | ו 'ר ['רו | יתאד יל ,ל יוגו קמע אוה [כג'או ךלטה -- אוה* 8 | ןְד יתלוצינו
 [תומואה | יאו וושוה 9 | ל לאעמשי 'ר .'א נ"גשר .תכגופְך ןמחנ רב לאומש 'ר [ןמחנ --'ר* | ןר הנינח
 ('א ול ושעו) ושעו (דך זרא) םיזרא וצצקו [והולאו --ורמאו | תג?אופ ד םלועה תומוא ,'א םלועה ,* תומוא
 ייסלקמ ויהו ([ךֶד הלעמל הכותב ותוא ובישוחו ,.1 הנמיה . . ובישוהו) הנממ הלעמל ותוא ובישוהו הלודג המיב
 ינודא ונעמש (כ 'מואו וינפל ותוא ןיסלקמ , 1 וינפל ןירמואו ןיסלקמ ,ַא םירטואו . . ןיסלקמ) ול יירמואו וינפל

 השענו םהילע קרוזו שק לטונו תותשקו םיצח םישענו םהילע וקרוזו רפע לטונ וניבא םהרבא היהו םש ב"מ אמוחנתב
 (ביישר תורעתב שייייעו תותשקו םיצח השענו 'וכו שק לטונו תוברח השענו 'וכו רפע לטונ ליצו) םיחמרו תוברח |

 לטונ םהרבא היהו םש אמוחנתבו ,'וכו םולש רבעי םפדרי וירחא 'נש םהרבא הז 'וגו קדצ חרזממ ריעה ימ ינש
 םש ןירדהנסב ןכו ,'וכו םפדרי ותשק ףדנ שקכ וברח רפעכ ןתי 'נש םיחמרו תותשקו םיצח ושעכו ןהילע קרוזו רפע
 ןתי 'וכו קדצ חרזממ רועה ימ 'וכו רמאנש יריג ווהו יליג יברח ווהו ארפע ןנידש הותו 'וכו םהרכאל ח*בקה יתייא
 ומכו ךרדה ול תצפקש .'וכו םהרבא לש ויתועיספ 1 :םש תינעתב ייעו 'וכו וברח רפעכ ןתי 'וכו םיוג וינפל
 ,ןילמ שלש אוה םו ל ש ןוקירטונ א'באה בתכ ןילימ 'ג שרדה םעטו ;םהרבא ימיב ץרא התשערח ש''גפ ןמקל ושררש
 ,תיס לימ ערפמל לעפ ימ א בי א ל וילגרב חרא םש עשוהי 'קליב ףסונ שוריפו 'וכו חרא ינש לימ רמא סיבירו
 ירנו ,'וכו וקבאתנ אל רמא יאיבא 'ר םשב הימחנ 'רו ,ל'דרה 'יחב םג ייעו ליממ תוחפ הרא ןיאש שרפמ רי'ב 'יפבו
 ,972 רצו 64 דצ גי'ח א"הגאב 'עו וביא רישב וא יביב 'ר םשב (אנוה ,אינוח) אינוחנ 'ר ל"צ ילואו ,תשבושמ וז 'יגש
 לש ויתועיספ ויה ןילימ 'ג ארמיז ןב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר יול ר"א 'וכו הבוח דע םפדריו 'יגה םש ריייספבו
 הֶלע אל קבא וליפא היינב ר"ב אינוחו 'רםשב אינוהו ר"א 'א לימ רמא ןומיס 'רב הדוחי 'רו םהרבא
 םילהת שרדטבו ,'וכו אבי אל וילגרב חרא 'וכו םפדרי ינש העשה התואב םהרבא לש ויסולכואמ דחא לש ולגר לע
 ןילימ השלש םירמוא שי וינפל ץראה הצפקו וירחא ףודרל ואצמ אבי אל וילגרב חרא 'וכו םפדרי םש במ
 אבי אל וילגרב חרא יוה וינפל ץראה הצפק אל אבשכ לבא םינש םירמוא שיו םתרבא לש ותעיספ התיה
 רפעב תוכלכלתמ וילגרו ותיבמ ךלוה אוהש קוניתכ ולפא רמא יבי ב 'ר םשב ןיבא רב ןהכה אגוה 'ר

 וילגרב חרוא והמ 'יגח רבכמ ספדנש םילהת 'דמבו ,'וכו וילגרב חרא יוה םחרבא לש וילגר וכלכלתנ אל ךכ
 קונית 'וכו ןיבא רב ןהכה הדו הי 'ר 'וכו ןילמ השלש אייו וינפל ץראה ול הצפקנ םהירחא ףודרל אבשכ אבי אל

 התיה תמחלמה התואב ורמא אתיא זייי יס םש ב"מ אמוחנתבו ,'וכו אל ןכ וליפא 'וכו תוכלכלתמ וילגר ותיבב
 , תא םגו רמאג אלש .וריזחח אל ףטו 4 :םיכלמה לכ גרהש דע ץר היהו ןילימ ה ע ב ר א וניבא םהרבא לש ותעיספ
 תירקעה ייגה ילואו ,ורמיתו כיכבו ,ודימיתו רפסה ףוגב בותכ ליייכבו ,נ"חעו יתחגה ןכ .ורייגתנו : ףטה תאו םישנח
 ר"פדבו ,יתהגהו תודע אתיא ל"יכב .וכו תורע ורזג 5 :א"י 'ב הימרמ ' א"ס היעשי "עו ורמיתנו
 וקריס 'בו 'א ייכב וקרימו ומכ ורזגו וזזגו וזגו 'יגה םעטו ,נ"חעו ורדגו תיגה כ"מבו ,'וכו תורע ורזגו 'יגה ו"דו
 ןונגסו ,'וכו תירבה תרוסמב םואיבהש םתורע ולמש 'וכו תורע ורזגו 'יפ ת"פיבו , םנולקו םתוצרפ םהיתובא תורע
 םיוגה יער שרודו ,הניכשה יפנכ תחת םתוא יתאבה .'וכו יתאבהו דיהה 6 : קתעוה אל טוקליבו השק רמאמה
 שרפמו סרוג ט"יכ ר'ב "'פב .ול שכשכמ 7  :םחיתובא תורע וזג םהו םיאטחו םיער ויהש םורס ישנא ינב

 'וכו ודגנכ | סייגתהל ליחתה ספדנה 'יפבו ,תמחלמב ויביוא הצנש לע ול ףינחהל ליחתה ול שקשקמ
 ,הרצק ןושלב ל"יכב רמאמה ןאכו 410 דצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה .'וכו היכרב 'ר 8 :שכשכ 'ע ל*תמעב 'יעו
 : "חֶעּו ועטיק טוקליבו יִב אייכו פייִכבו ,םש ליעל ומכ ןמחנ ןַב לאומש 'ר םשב יתחגהו
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 םינורה םהרבא וניכא לש ויפורר סחניפ יר רמא ,םיגורה ףדור םדא שי יכו םפדרוו םכיו
 והארקי קרצ הרזממ ריעה ימ ריהה :(מ טס סםילחת) ופדר תיכה רשא התא יכ ינש ויה
 קרצ לומ היכרב יר רמא ,ךלוה היהש םוקמ לכב .ול ריאמ היהש םימלוע יח (ב אמ היעשי) ולגרל
 השעיש ימ ןיא יתוא השוע םהרבא ןיא סא תרמואו תחווצ התיה הקרצ ןבואר יר רמא ,ול ריאמ היה
 יר (סש םש) ותשק ףדנ שקכ וברח רפעכ ןתי דרי םיכלמו םיוג וינפל ןתי ריהה :יתוא
 .הנרתו ,םיצח השענו שק ,תוברח השענו רפע םהילע ךילשמ היה םהרבא רמא רח הימחנ ירו הדוהי
 ,רפע תושענ ןהו םהרבא לע תוברח ןיכילשמ ןיה ןה רשעכ אלא 'תכ ןיא רפע ןתי רמא
 264יסוי יר םשב רזעלא ירו יול יר (ג םש םש) םולש רבעי םפדרי דיהה :שק תושענו םיציח

 סט סינספ טכדע ,'3 6" סיעשי יכיכמ 'קלי ,(זיפפ) סייט יכ סיעשי יקל 2 :  יד ייפ "5 סנכ סכקיו ,סט וקלי 1
 עטוס* 'קל* ,סט עוקלי 8 : 5 6"כ םינעפ ,'3 ס''ק ןיכדסנפ ,ו"ט "ק סט סעוסנס ,טיי ייפ סט נ/'פ סעוסנס 5 : 'כ '6 "יס
 ,'ג 'יפ סט סילסס טכדע ,('3 וילק) כ"'פ ספסוס יפנכ 6פקיספ ,יג ל"פ סע יכיכמ 'קלי ,(ם''עס) נייט יכ סיעשי 'קלי ,גייכ יכ
 : ים סט 3/5 סעוסנס

 | 8 םהונא .יחא וניבא םהובא | יתכ?אד ויפדור / נ1אזחפ [ויפורר | 5א ףדורש | י םדא ךל שי 1
 ימ .] ₪ קידצ ,ינחפ [יח 8 | "א יל .פל רג [יתכג'אחוד ולגרל . . קיצ* | תוד יל :יכנאפ [ויה ל
 /תד - ולגרל והארקי קדצ םהרבא דיב ולפיו ([ך ואוביש) ואביש םייחרזמ לש (ך ןבל) םבל ריעהש הז אוה
 ולגרל . . קרצ . . ואביש םייחרזא לש םבלב ריעהש אוה ימ , ₪ קידצ ולגרל . . קדצ . . ולפיו . . ןבלב . . ימ
 םייחרזמ . . ןבל ריעה ימ ,מ/ - קידצ ולגרל . . קרצ . . ואביש םיחרזמ לש ןבל ריעה ימ = ,(היעשי) י 4 קירצ
 , *ג [םימלוע | ?א -, קדצ קידצה םהרבא . . לופיל םייחרזמ . . ןבל ריעה ימ ,1א .-. קידצה 'יבא םהרבא דיב לופיל
 | | ח ₪ קדצ [קרצ לזמ | א ךלתש | יחופ ריאמ היה ,א ריאהש | ?א םלעה /מתכ'אחופְד םימלועה
 2 ןיא | תיאד יל .?א השוע ,פ7 ותוא השוע ,) יתוא השועש [מישככו יתוא השוע* | מ תחוצ | א ריאה 4

 ּ -- ןת* | ?אל ותוא .[משתכג'אפד יתוא* 5 | 5 השע .שכאוד השי מיג [השיש | שכאפ יל
 יר :1 ןוהנימ רח .מיכלאופ ןוהנמ רח [דח | ?א אימהנ | ן הד" 6 | מתכנופד 'ל ,ל "וגו ['א ותשק

 אוהו .'א [השענו | ל יל [םהיל** | *א ךילשה | ך םונא [םתונא" | ך ומוא | ןחְד הרוהי
 / 2 איירבח היל ימא /מינאןפ הירבח (] ול) היל רמא [רמא הנרחו | מינ השענ אוהו | יתנ'אופְך השענ
 |  תד רמאנ אל ,ן ןכ . .ןיא /םיכנאפ ןאכ 'תכ ןיא 7 | ןך 'מוא הימחנ 'ו ,ְך רמא הימהנ ירו
 /+ תושענו מופ [תושענ ןהו | כא וניבא םהרבא | ?א וכילשה ןח | יִתְד רפעב .מ(פש)יכנאחופ [רפעכ
 'ם ןישענו ,אְד תושענ ןהו ,ן [תושענו 8 | ?א השענו ,ף םיד ,ך ןישענו ,(םש) י םישענ םהו ,] ןישענ ןחו

 יוו | םיתכאוד רוגעי .נפ [רכעי | ?א ה שענו ,י ושענו ,(םש) י םישענ סהו ,מ] ןישענ ןהו תן םי-

 = [יסוי 'ר | (היעשי) י רב [פשב | תרד יל ,ן רזעילא 'רו . רזעל 'רו ,מ (היעשי) י (עשוהי) יכ'אפ [רזעלא
 | ְך ארמיז רב ,(עשוהי) יתנפ ארמז . . ,ן הרמיז . . ,מ (םש) יכ ארמיז ןב

0 

 1 + אא

 < אותש הי"בקה ןנחוי 'ר םשב תפי ןב ןימינב 'ר רמא וילאמ קלחנ הלילה ןירמא ןינבר 'וכו קלחיו תשבושמ ייגה
 . .ךונב םע השוע ינא ךייח 'וכו הלילה יצח דע שמאמ ימע תישע התא ה"בקה ול רמא וקלח אוה 'וכו ויתותע עדוי
 םתרכא ליבשב הייכקה 'וכו קלחיו םש בייגאבו .םש ךל ךל אמוחנתבו בישר תורעהב שייייעו 'וכו רקבה רע תוצחמ
 קלחיו ינש םחרבא םע הליל קלחנ ה"בקה ליבשב יוכו קלחיו זיי ייס םש ב"מ אמוחנתבו ,'וכו הלילה יצחב יהיו 'נש
 ואבשכ יתמיא הזה רברה ליבשב םהרבא םע הצע השעש םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ םש ר"ומשבו ,םהילע
 יירתב ןכו ,יוכו קלחיו 'גנש התאו ינא הלילה קולחנו אב הלילה יצח דע ךייד ה"כקה ול רמא םתוא ףררו םיכלמח
 איררפבו ,'וכו םירצמב אירכוב יחמימל אענטצא אתוגלפו איכלמ םע ןחגא אתוגלפ אחראב אליל םוהל גילפתאו 'א
 םיכלמה תא םהרבא הב הכתש הלילה איה 'וכו םדקמ התיתש הלילה איה הלילה ול קלחנ םש רמוא ןטקה לאומש םש
 רמול יואר היה םפדריו םכיו שרפמ טי'קלב .'וכו םדא שי יכו 1 :'וגו הלילה יצחב יחיו רמאנ הז לעו /'וכו קלחיו ינש
 ריייובו ,נ"חעו ויפודר גה הנוכנו ,ויה םיגורח וניבא םתרבא לש ויפדור סחנפ ר"א םפדר כ'חאו סכיו אלא םכיו םפדריו
 ,ףדור םתרבאו גרות היבקהש רמלמ אלא 'וכו םפדריו םכיו ביתכד םיגורה ףדור םדא ךל שי יכו ק חצ + 'ר רמא סש
 י"מכו 870 רצ ליעל 'יעו) ריתה תלמב ליחתמ רמאמ לכו םהרבאב ושרדנש היעשיב םיקוספה לע םירמאמה ןאכ וררסנו
 ל 'יעו םירהנ םראמ חרזממ אביש םהרבאל ריאה ימ ריאה היב ירק ריעה ימ ושרדו ('וכו ךמע ד"הה הי'דב םש
 תיהש םימלוע יח קירצ ק ד צ ,ושרדו ולגרל ותארקי קדצ יפה יתמלשהו ,'וכו ריעה ימ ה'דב םש י*מבו 16 רצ
 תרוממ ריאה ימ ריעה ימ שרוד ברו ,8 רצ ליעל ומכ םימלוע יח קידצ ןונגסחו ,'וכו םוקמ לכב ול ריאמ (היה)
 יאקד ךיתעד יאט 'וכו אצ ל"א 'וכו ה"בקח ינפל םהרבא רמא 'א וינק תבש ייעו ול ריאמ היה קרצ לזמ 'וכו קרצ
 ןבואר 'רו ,77 דצ ליעל עייעו 'וכו קרצ חרזממ ריעח ימ ביתכד ונייחו חרזמב היל אנימקומו אנרדהמ ברעמב קרצ
 י"כבו יריכמ 'קליבו חיעשי 'קליבו 'יסופדב ףסותינש המו ,'וכו תרמואו תחווצ תתיח הקדצ ולגרל והארקי קדצ שרוד
 חי'יכו ו'יכו פ'יכב גיל ןכו ל"יכב אתיל 'וכו םייחרזמ לש םבל ריעהש הז אוה ימ 'וכו ריעה ימ שרדב םירחואמה
 תחת אבלמ םלועה תומוא ויח םינישי ןבואר רי'א 'וכו ריעה ימ היישז םש םילהת שרדמבו ,ןאכ טוקליבו גייכו
 םֶלוע לש וקידצ 'וכו והארקי קדצ איד 'וכו ריעח ימ ינש םתרבא ויפנכ תחת תוסחל אבל ןריעה ימו חניכשה יפנכ
 וילעש קוספה ףוס יתמלשה .'כו רפעכ ןתי 5 :ויריבחו לפרמא סע המחלמ תושעל אבשכ יתמיא ותוא הולמ
 רמא יייר נירו י"ר וברח רפעכ והמ וברח רפעכ ןתי םש ביימ םילחת שרדמבו ,'וכו רמא דח גירו י*ר שרדה בסומ
 ןכ םא גיר ול רמא םיצחו תשק השענו קרוזו שק לטונו תוברח השוע היהו ויביוא לע קרוזו רפע לטונ היה םחרבא
 םיציח קרוז היהו רפעכ ןישענ ןהו תוברח קרוז היה אלא שקכ רפעכ אלא שקו רפע רטאנ ימ ארקמה תא תרקע
 רפעכ אלא 'יגה רבכמ ספדנש םילהת שרדמבו ,ותשק ןכו אנוש לש וברח נ'ר ירבדל וברח סעטו ,שקכ םישעג ןהו
 ימתס רמאמב שררה י'ר ירבדכו ,שקכ םישענו םיצח קרז רפעכ םישענו תוברח לפרמא קרוז חיהש שקכ וחמ שקכ
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 ,ןד דע ףדריו הינפלמ הכמ ,היוחאלמ הכמו הינפלמ הכמ הרז הרונע ןד דע ףדרוו

 : (ז₪ ח תימרי) ויפוס תרחנ עמשנ ןדמ הירחאלמ
 ןינברו  ,וילאמ קלחנ הלילה ןנחוי 'ר 'שמ תפי ןב ןמינב 'ר 'ןגו הליל םהילע קלחיו (וט

 ,הלילה תוצחב וינב םע  לעופ ינא ףא תוצחב ימיע לעפ םהרבא היכקה רמא ,וקלח ורצוי מא
 אנשיל ןיקפמד תיא אמוחנת 'ר רמא ,(פכ בי תומש) הלילה יצחב יהיו 'נש םירצמב יתמיאו
 י"" רמא הכ ינש הליל תוצחב וינב םע אצוי ינא ףא תוצחב אצי םהיבא היכקה רמא אנירחא
 :(ד אי םש) 'וגו הלילה תוצחכ

 ייעו / סט סיכדפ ,'ל ו"5 ןילדסנס ,סט פיטלכנ םדנ6 ,גיי "יק סט סעוסנס ,ן"" "יס ךל ךל כ'ע לעוסנפ ,סע עוקני 1
 יב .גי'ק) יפסב יסיו יפ ססקיספ | ,גייפ ססקפד 'כע 53 לפליכע ,סש עוקלי 8 :':  ן"ס סנט ,(ס"פ) ן"פ סנש לספפופ
 ,סע םיטסכב סדגס ,'ט "ק סט סעוסנפ ,6"י ייפ סע נ"מ סעוסנס ,('3 ו'לק) ג"פ ספפוקו (ינ ו"פ) סש יפנכ ספקיקפ
 : סט ס"כדפ ,'0 "כ ס'"פ סנכ סועש

 | זחפ הינפל | תד הכמו .כאחופ [הכמ | תֶד איה זיע םש ,?א היה זיע ,!י'אזךפ ו"ע ,ן [הרז הדובע 1
 | יחפ הינפל | ן 'ל הכמ | ְך הירחאמו ,ןְך הירחא . . ,[ך] הירחאמ . . ,ף חירחאל הכמו ,כא [הירחאלמ הכמו
 .. ג'א הירחאלמ הכמו ,2 הירחאמ . . ,' הירחאל .. ,?א הירחאלמ תכמ ,[ם היוהאמו ,ן היוחאמ 2
 | גפד ןהנוי :.תכאחו [ןגחוי | כנא סשב ,תפ םושמ ,ןְד םשמ | רב | תוכופ ןימינב 8 | [ךדד הירחאמ

 | יתאד הלילה יצחב ,פ הליל . . .כנזח) הלילה תוצחב | תנא סהיבא + ילאופ [םהרבא 4 | כלאפד ויליאמ
 ןיכפתמד תיא ,* אנירחא אנשילב רמאד תיא 5 | ן הליל | תג?אפד יצחב :י'אחו [תוצחב | ?א לעפא ינא
 יצחב ,ן הליל . . ,י'אפ חלילה (י תוצחכ) תוצחב | י] םהרבא [םהיבא 6 | 5 אינ ןיקסמד תיא ,ן אנשיל
 ,' תוצחכ :1אְו [תוצחב | יפ יל ,כ'א םהמע [וינב ם,ע | תד אצא ,יכג'אופ [אצוי | תכנד הלילה
 | ית'או םירצמ ךותב . . ,ָך אצוי ינא [וגו 7 | י יל :תכנ!אפ הלילה [הליל | תכפְד יצחב

 ןנחוי ריא םש לי'צ ילואו ,'וכו ונובשח הלוע ןכש רזעילא ודבע אלא ומע היה אל אלהו יסוי 'ר לש ונב ןנחוי 'ר רמא
 ירו ילילגח יסוי יר לש ונב רזעילא 'ר סוקמב (ילילגה) יסוי 'ר ג"חב 879 רצ ליעל אתיאש ומכו יסו * יר םשב
 ,511 דצ ביה ת'הגאבו 279 דצ ליעל י''מב 'יעו ג"חיר לש ונב א"ר לש תודמ בילד אתיירכל כ"ג ןווכ ןנחוי
 יכח הינבשוחד אוה רזעילא י ר מ א ד א כ י א םלוכ דגנכ רזעילא אבא רב ימא ר"א תואמ שלשו רשע הנמש םש םירדנבו
 הייבקח רמא יוכו דבלב רזעילא םא יכ ומע ראשנ אלו ליעל יתקתעהש ימתפה רמאמ ךשמהבכ ךל ךל ביימ אמוחנתבו ,יוה
 הנומשו תואמ שלש אירטמיגב רזעילא רופיס ןינמ 'וכו קריו 'ינש רשע הנומשו תואמ שלש לש חכ וב ןתינ ינאש ךייח 'וכו
 יז םיעבש 'ע תרשע יי םישלש 'ל דחא 'א רדמל התא ןינמ רזעילא אלא ומע רייתשנ אלו םש אמוחנתבו ;רשע
 ןויב םש בי'גאבו ,ופדריו ביתכ אלו ןד דע ףדריו וירחא ביתכ המ תואמ שלשו רשע הגומש ירה םיתאמ 'ר העבש
 רמא רשכ היהש דבלב רזעילא אלא סהרבא םע רייתשנ אלו ןלוכ ןהל ורזחו 'וכו םישנאה ןתוא לכ ךכ ועטשש
 'טמיגב רזעילא אצומ תא ןכו 'וכו רשע הנומשו תואמ שלש לש חכ וב ןתונ ינאש ךמע ךלי אוה םהרבאל ח''בקה
 יוכו ןד רע םהירחא ףדרו ומע ודבע רזעילא תאו וידימלת 'ג תא םחרבא חקל םש א"רדפבו ,רשע הנומשו תואמ שלש
 הימע חכלהמל ובצ אלו 'א י'רתבו ,'וכו חייש ומש תויתוא ןינמ ומע ודכע רזעילא חקלו 'וכו וידימלת חינה םשו
 סש ר"מבב דועו 'וכו רסינמתו האמ תלת ןוחלכב אתרובגב ליתמ הוהד דורמכנ רב רזעילא תי ןוהנימ רחבו
 תוצמל וכנחש רזעילא הז ביתכ וכנה ויכיונח שרפמ ת"הע י'שריפו ,רזעילא אוה תואמ שלשו רשע תנומש
 ראשבו ונינפל אתיל 'תכ וכנח שרדהו ,'וכו ןינמ אוהו היה ודבל רזעילא ורמא וניתובר 'וגו רשע הנמש יוכו
 יישר 'יפב שקבל יתחרטו דוע בתכו ןייידוי ינשב םא יכ ויכינח אצמ אלש כי'ג ריעה םשו ,יש תחנמב ןיעו תימוקמ
 ומשכ םרבא םמשו ותכינה ילעב ויכינהת הזה ןושלב יתאצמ םהמ דחאבו 'וכו י'כב ינומדקה
 טי"יקלב םג ןכא ,שייויעו 'וכו תוצמל ךניחש ויכינח בותכ י'כ םירחא םירפסבו 'וכו הכר שרדממ והזו םירג ויהש יפל
 ארקמל םא שי 'וכו קריו םש דועו 'וכו ןינמל הלוע ומשש רזעילא הז םש שרפמו בי תכ ו כ ינ ח ויכינח תא קריו אתיא
 הכמ 1 :  בישר תורעהב שייייעו ('וכו וידימלת 'ג 'וכו חקל א"ררפ תטשכ אוהו) םקלח וחקי םה ארממו לוכשא רנע ביתכד
 תירחאלמ הכמו ז"ע םש רדימעהל םעברי דיתעש םוקמ ותוא דע ןד דע קר ףדר אלו איא לש וחכ ששתש .הינפלמ
 דע ףדרל האר המ וניתובר ורמא ןד דע ףדריו סש במ אמוחנתבו ,'וכו עמשנ ןדמ 'תכ רבכ הלטבתנש ירחאש
 תירחאלו חינפל חכמ זי'ע ךכ 'וכו תיעיבש ברע עטונהו ז'ע ןה ולאו םהייחאלו םהינפל םיכמ םירבד ינש אלא ןד
 ןתנ דחאה תאו לא תיבב דחאת תא םשיו 'נש םהרבא התוא האר זי'ע השעש טבנ ןב םעברי דמע אל וישכע דעש
 ינש םבייחו ןגדש ןד דע ףדריו 'נש ףדר אלו וחכ ששת סוקמ ותוא דע םהרבא עיגהש ןויכו (שי'כ ביי א"'מ) ןדב
 תומוקמה לכ לע ונרזח הבוח דע טפדריו םכיו םייסמ אמוחנתבו ,סש ב"גאבו .אמוחנתב 'יעו 'וכו הבוח דע םפדריו
 לודגה שרדמבו) םש דומעל הדיתעש לגעח לע שארמ הבוח ארקנ ןדש ךדמלל הכוח ומשש סוקמ םוש וניצמ אלו
 דע ףדריו םש ןירדהנסבו ,ןדב יוחמל דיתעד אבוח רכדיאד דע 'א י'רתב ןכו ,(שייייעו 'וכו ונרזיח .ו ה ב א 'ר ר מ א קתעוח
 ותוא ףאו יוכו םשיו ינש ןדב ז"ע דובעל ןיריתעש וינב ינב האר וחכ ששת ןד דע קידצ ותוא אבש ןויכ ןנחוי רייא ןד
 בכעתנ םשו 'וכו סאימפ אוח ןד רע םש אירדפבו ,ס''דב 'יעו 'וכו עמשנ ןדמ ינש ןדל עיגהש דע רבגתנ אל עשר
 ר"פדב ןמינב חיכו .ןמינב 'ר 8 :'וכו סשיו ינש זי"ע דובעל ןידיתע ךינב ינבש ערדוי אהת םהרבא ול רמאנ םשש קידצה
 יצחב יהיו ושרד םש אתליכמבו ,ג"חב 888 רצו 806 רצו םש י"מבו 264 רצ ליעל ייעו גייכו 'בו 'א א'יכבו ודו
 תליל לש היצח לע דומעל דיובל רשפא יכו 'וכו הלילה תוצחכ 'וכו רמאנש יפל רמאנ המל וקלח ורצוי חלילה
 םירמאמח ונינפלש ןונגסבו .'וכו וקלח אוה ויתותעו ויתועש עדויה רמוא הריתב ןב הדוהי 'ר וקלח ורצוי כ"א אלא
 (וקלח ורצוי 'מא ןינברו לי'צו) וקלח ורצויו וילאמ קלחנ הלילה רמא ן נ חו י רישב תפי רב ןמינב יר םש אתקיספב
 תוצחב .ימע אצי םכיכא אמוחנת ר"א הליל םהילע קלחיו רמוא אוה ןלהלו הלילה יצחב יהיו רמא תא אכה ןוגכ
 ,רקבה דע תוצחמ וינב םע אצוי ינאו תוצח דע שמאמ ימע אצי םכיבא היבקה רמא תוצחב וינב םע אצוי ינאו
 א'דכה וקלח ורצוי יומא ןנברו וילאמ קלחנ הלילה ןנחוי 'ר םשב תפי רב ןמינב 'ר וקלח יטו םש רייספבו
 ם'רמוא ןנברו תוצחב 'וכו אצוי ינאו תוצחב אצי םכיבא אמוחנת רי'א 'וכו קלחיו רמא תא ןלהלו 'וכו יצחב יהיו
 'רנ איי יס ךל ךל בימ אמוחנתבו , םש ב'פ תפסותב 'יעו 'וכו תוצח רעו שמאמ ימע אצי םכיכא ת"כקה רמא
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 אל םיכלמ השמח ורמא ,םהרבא דגנכ םינפ וקירוה ןה יא הדוהי יר וגו ןיכינח תא קרו
 שוריק לע לופאו אצא רמא ןדגנכ םינפ קירוה רמא הימחנ 'ר ,ןהב דומעל  ןילוכי ונאו םהל ולכי
 תארקל רוגסו תינח קרהו רמא תאד ךיה ןקירוה ןיז ילכב רמא ארבז רב אבא 'ר ,היבקהלש ומש
 תוילגרמו תוכוט םינבאב רמא שיקל ןב ןועמש יר ,(ג הל םילהת) ינא ךתעושי ישפגל רומא יפדור
 תאד ךיה ןקירה םירטוש תשרפב רמא יול 'ר ,  (רי חס םש) ץורח קרקריב ימא תאר ךיה ןקירוה
 : (ח כ םייגד) בבלה ךרו אריה שיאה ימ רמא

 : ומשכ םרבא םמש ותכינח ילעב ותיב ידילו
 :חייש רזעילא ןיינמ ,היה ורבל רועילא רמא שיקל ןכ ןועמש 'ר תואמ שולשו רשע הנמש

 :'0 3/5 סיכדנ 4 :ג"יפ סיטלכנ תדנל ,נ" "כ סט ךל ךכ לעופנפ ,ז"ט "ק ךל ךל נ"מ לעוסנפ ,סט טוקל 1
 ו יד ייפ סייכפ סנכ סכקיו ,('3 6%5) סט יסנכ 6פקיספ ,('פ 'ע) לעועס 'פ ססקיקפ ,ד"פפ ןעקל ,סט טוקל 8 :סט עוקלי 7
 םדגל ,סע ךל ך5 5עוסנפ ,סע ךל ךל נ'9 לעוסנפ ,'ד ייק י"'ק סילסס םכדמ ,סט סיכדנ ,ע"כ סדע םודע בלד ספייכב
 : ס'יכ "כ ס"יפ סבכ לבדעב ,ז"כפ ס"כדפ ,סט םיטסכב

 המוד וינפ (%] רתסלק אלא ,] רותסלק היהש אלא) רתסלק היהש אלא היה ויחא יכו ויחא הבשנ יכ [קריו 1
 | תכנאוד - (?א אימחנ) הימחנ ירו הדוהי 'ר :ם [הדוהי 'ר | *א ליעלדכ ,יכג'אחופ = ול (וג המוד היה)
 ייתכנ'אחו [השמח | ?א םהרבא יפלכ םהינפ | ת'אפ וקירה | ן 'ל ןה | תכ רמא :ינאחופְד רמוא
 | יתופ רמוא | "א אימהנ | ת'רו | (?א ןהב) פהב [םהל | כ5פ דמעל ,יתגאוד דומעל .. [ולכי 2 | 'אְד 'ה
 לש וטש ,יאחְו [הינקה לש ומש 8 | 5נ'אה תשודק | תןפ קירה . - .כנחוְד קירוה םחרבא א קירה

 | יתכגאפ וייז | תד וג .יכנאופ [רכ | תפד אבא ,ן הבא 'ר ,יכגא [אבא 'ר | פ םשה :תכננְד םוקמ
 | אפ ןקירח 5 | ךְד שיקל ןב ןועמש ר"א ,יע'אופ רמא שיקל שיר , ן?א [רמא --'ר | יל ינא --רומא 4 | פ ןקירה

 = [גבלתל 6 | יתכנד ןקירוה .אפ [ןקירה | "א םיטפש .'א םיטפוש | ית נא] שד .-, היתורבאו /ל) [קרקריב

 | ?א יל ותכינח ילעב | ד ויכינח .יכ] ותיב ידילי ויכינח ,עאחופ [ותיב ידילי 7 | ד ותיבל בושיו ךלי
 | ת ימא ארפק . . םשב ,ינאפְד אופק רב ('אפ םשב ימא) םשב [רמא 8 | יכופ םהרבא | ₪ םמשש

 | פ יל ,יח יוה יכה .א חייש ימגב ,[ֶנְֶד תואמ שלשו ([ך רשע הנומש ,ן רשע הנמש) חיי [חייש

 םש היעשיב קוספה שירו ,ערב תוארמ ויניע סצועו ד"הה םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו ג'נפ ןמקל שרדה ןונגסה
 אצמנ .טוקליבו יתנייצש י"כב .'וכו קריו 1 :ח"מפ ןמקל םחרבאב כ*ג שרדנ 'וכו םירשימ רבודו תוקדצ ךלוה
 היתש ויחא הבשנ יכ ט'קלב ןאכ שרפמ ןכו ,'וכו אלא היה ויחא יכו ויחא הבשנ יכ שרדה דוע הז רמאמ ינפל
 עטיק 'ב א"יכבו ,898 רצ ליעל 'וכו םיחא םישנא יכ קוספל קר שרדה רדסנ תייכו 'יסופדבו לייכבו ,ול המוד
 ינפ קירוחל םרג ויכינח תא קריו רמא ייר קירוה קרי ןושל קריו ושרד גירו ייר  .'וכו וקירוה ןה | : ליעלדכ זמרו
 קריו רמא ג'רו וכו םחל ולכי אל םיכלמ השמח תוסועכ םינפב םירמוא ויתש םהרבא דגנכ םינפ וקירוה ןה ויכינח
 זיב אבא 'רו םיארומאה ירבד ופסותינ נירו י"ר ירבדלו ,'וכו לופאו אצא רמא ויכינח דגנכ םינפ קירוה ויכינח תא
 רומא וכו תינח קרהו א"דה ןקירוה ןיז ילכב רמא זייבאר ןיבהוצ ןאשע ןקירוה ויכינח תא קריו ישרד ל*בשרו
 שרד יול 'רו בתזכ קרי הארמב 'יפש ץורח קרקריב א'דה ןקירוה תוילגרמו תובוט םינבאב רמא ל"'בשרו 'וכו ישפנל
 ןאכ .ייגה תקייורמו ,ותיבל בושיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ אידה ןקירה םירטוש תשרפב קיר ןושל קריו
 ורזח הז יייעש .תוקיר ןושל שרפמ יתייה ןקירה אכה ןניסרג הוה יאו ןקירוה 'יסופדח ייגל תיפיב בתכ ןכו ןקי רה
 יוכו קריו ותמ ויכינח תא קריו אמתס הל 'ג םש ךל ךל בימ אמוחנתבו ,ךומסבדכ רזעילא קר ול ראשנ אלו םלכ
 ונתת לא םיכלוה ונא תושפנ ליצהלו המחלמל םיאצוי ונאש םיערוי םתא םהל רמא וב ןתוא הפחו בהזו ףסכ לטנש
 יפנכ ינש בהזו ףסכב ןתוא תפיחש אלא קריו ןיא יוכו קריו 'נש םכינפב ירה בהזו ףסכ ליבשב םא ןוממב םכיניע
 ימ ,תרותב בותכש ומכ םירבדב ןקירוחש אלא קריו ןיא יוכו קריו א'ד ץורח קרקריב היתורבאו ףסכב הפחנ הנוי
 ךכ לכ ועמששכ ונמע אצי לא וישעממ אריו תוריבע ודיב שיש ימ 'ןכו םהל רמא םהרבא השע ךכ 'וכו אריח שיאה
 ,'וכו רבלב רזעילא םא יכ ומע ראשנ אלו םהל ורזחו אצוי חיה אלו אריתמ היה אטחש ובלב עדו' היהש ימ לכ
 קרקריב היתורכאו אידכ בהז אלא קריו ןיאו 'וכו ןתוא הפחו בהזו ףסכ לטנש יוכו קריו םש אמוחנתב 'יגה אפידעו
 דחא דחא ןקיוה ךכ ןתל רמאש ןויכ וכו אריח שיאה ימ ןהל רמא וירברב ןקי רה ש דמלמ קריו א"ד ץורח
 םשו 217 דצ לודגה שררמב עיייעו שייייעו יוכו ןקירחש קריו אייד 'יגה ב''גאב םגו ,'וכו רייתשנ אלו ןושאר ןושאר
 ףסכ םהרבא איצוה 'מוא הי מ ח ג 'ר) יוכו ןיאצוי םתא המחלמל ןהל רמא םירבדב ןקירה 'מוא הדו הי 'ר 'יגה
 קר 'ע ךורעבו ,בהזב ןקירותש רמא לאומשו הרותב ןקירוהש רמא בר 'וכו קריו 'ג םש םירדנבו ,עי'צו 'וכו בהזו
 יוכו הרותב ןקירוחש םש נירב םג 'יעו יוכו ןקירחש רמא דחו 'וכו ןקירחש רמא דח לאומשו בר םש סווג יה
 ילעב 7 | :הכו קוריה הידב 'ב א"ל הכוס תופסותב ע"יעו 'וכו קר רובהו ןושלמ הרותה ןמ ןקירה רחא ןושל
 'א ילרתב םגרותמש ומכו) המחלמל וא תוצמל ןכנחש וירענ 'וכו ויכינח תא שרפל ןיאש קיידמ ותיב ידילי .ותכינח
 ןיטיג 'יעו 'וכו םרבא םמש ומש לע וארקנש ותכינח ילעב ותיב ידילי ויכינח אלא (וכו אברקל ךינחד יומיליע תי
 :םש ט'פ ןיטיג בוט םוי תופסותב ע"יעו 'וכו תובא תפינח ,רית 'א חיפ ןיטיגו 'וכו ותכינח בתכ ח"מ ט"פ
 ,(רמאמה לכ טמשוה כ'יכו וייכבו) יתנייצש םירפסח ראש 'יגכ ארפק רב םשב רמוא אוהו .'וכו שיקל ןב ןועמש יר 8
 יתפדר וידי לעש רזעילא קשמד אוח יתיב רב יתיב קשמ ןב קיב םשב רמא שיקל ןב שיר רימפ ןמקל לייכב ןכו
 ליר יוכו קריו םש אתקיספב רמועה יפבו ,חי'יש רזעילא ןיינמ יוכו קריו ינש ומש היה רזעילאו קשמד דע םיכלמ
 רזעולא .רמוא ק"ב םשב שיקל ןב שיר םש רייספבו ,אירטמיגב ךכ הלוע אוחש היה ודבל רזעילא רמא ק"ב םשב
 היה ודבל רזעילא ארפק רב םשב רמא שיקל שיר ו"דו ר"פדב םש רי'יובו ,תואמ שלשו רשע הנמש אירטמגב היה ודבל
 תדגאב אירטמיג ןישרורש ןינמ אירטמיג םש תודמ ב"לד אתיירבב שרדה רבכו ,תואמ שלשו חיי רזעילא לש ןמשש
 םהרבא רשפא םש ב'מ םילהת שררמבו ,רזעילא ןינמל הלועד תואמ שלשו רשע הנמש רמוא אוה ירה ןובשחל םא
 אלו ומע היה רזעילא ודבע אמסיק ןב יסוי 'ר לש ונב ןנחוי 'ר רמא םלוכ דגנב םחלנ תואמ שלשו רשע הנומשב
 יוכו רשפיא 'יגה רבכמ ספדנש םילהת שרדמבו , 'וכ|\ הלאה תומחלמה לכ השע ימו ח"יש אירטמיגב ריזעילא רתוי



 115% די גי די (גמ במ במ אמ חשרפ | ךל ךל

 רמא ,ךמצע רעצמ תאו הנש האמ ןב החא רככ רנע ול רמא ,ויבהוא יגב ךלמנו ךלה לומל םהרבאל
 שאה ןשבכב ,ךל דמע אל ןכיא אוממ ול רמא ,ךיאנוש ןיב ךמצע םייסמו ךלוה תא המ לכשא ול
 ךייח ,לומל הבוט הצע ול התתנ התא היבקה ול רמא ,ול עמשת אל רבדה הזו  ,םיכלמבו ןוכעירבו
 : (א חי תישארב) ארממ ינלאב יי וילא אריו דיהה ךלש ןיטלפב אלא וילע הלגנ יניא

 (גמ) במ השרפ

 א5חוטב ובל ןוכנ אריי אל הער העומשמ ויחא הבשנ יכ םרבא עמשיו (די די
 םילהת) אריי אל ובל ךומפ ,(ה ט הימחנ) 'וגו ךינפל ןמאנ ובבל תא אצמו (ז ביק םילהת) י"יב
 קלחיו (םש םש םילהת) ןירצב הארי רשא רדע ,(א וט תישארב) 'וגו םרבא ארית לא (ח םש

 : יונ הליל םהילע
 ב : (ומ גל היעשי) םימד עמשמ ונוא םטוא דיהה 'וגו םרבא עמשיו

 : 9% "קס נייק סילספ יכיכפ 'קלי ,ס'עספ 'כ סילק 'קלי ,גי'ע 'כ פוקל* 5

 | או יל רנכ | כגחופ תשלשב ['גב | ן יל ךלה | אז לומיל | יכל יל [תנאחופד םהרבאל* 1
 התאו | ךִד התא הנש ([ך האמ) 'ק ןב ,ן האמ ןב תא :1אופ הנש ('א 'ק) האמ ןב תא ,*אְזְד [הנש -- התא

 ,יכלאופ [ךמצע | "א רעטצתו ךלתו ,י'א רעטצמו ךלוה (י תאו) התאו :תכנופְד רעצמו ךלוה (218 תאו)
 | 1 סירפמו ,יִכ סוסמו ,?א סייממו ,ןְד ףייסמו ,ן םיפמו .1אךפ [םייסמו 2 | א ךמצעב ,ןָנְד ךמצע תא

 ,'אפ ןכיה .כג [ןכיא | 5 ךיאש :תגדל ךאינוש [יכ'או ךיאנש* | תג'אד - תא ,יכ'אופ [ךמצע
 ןונערבו 8 | תד ךל דמעש ךיהלא .יכגחופ ךיהלא ךל דמע (כח אל) אלו ,'א ךל דמע אלו | יתחוְ יל
 הזה רבדהו [רבדה הזו | ד ןובערבו םיכלמבו .ןפ םיכלמב ןובערב ,יכ)א םיכלמבו (י'אכא ןובערב ,1 ןובעירב)
 1א לומחל . . רבדהו ,ןך לומיל . . רמאש . . רבדהו ,יכנָפְד לומל ךל (' רמוא אוהש) רמאש (| הזה רבדלו)
 י| ל יל [ול** | י יל ול | *א ועמשת אלו .יתכג'אופְד עמוש (ג תא יא ,י'א]פ תא ןיא) התא ןיא | %א יל
 אל [אלא | כ'א ינא :תגד יניאש ,י'אחופ [יניא 4 | י יל .תיא לומיל [לומל | יתכאופד יל ,1 [הבוט
 .יתכא ינולאב :גופ [ינלאב | יכנפ ₪ לכשא . . אל .תאחוד >-- לוכשא לש ןיטלפב אלו רנע לש ןיטלפב
 ארי יכ יתעדי חתע יכ םחרבא הז ₪ [אריי אל | מכנפ -. 'תכ [העומשמ 5 || ל וגו [ארממ** | ד ינוליאב

 הער העומשמ 'וגו :מ?א התא . . (מ התע יכ) חתע 'גש םהרבא הז ,י התא םיהלא ארי . . הז ,ף 'וגו םיהלא

 העומשמ וירצב הארי רשא דע אריי אל ובל ךומס יייב חוטב ובל ןוכנ ,'א התא . . התע יכ יאנש . . הז אריי אל
 | תכגוד התא . . יתעדי (2 התע יכ וב ינש ,ןרָנ התע יכ ינש ,ן] התע) התע יכ םחרבא הז אריי אל חער

 | תכגאפְד עומשמ ,ן [עמשמ 9 | יכ םכיו וידכעו אוה ['וגג 6 | ממ םהרבא הז ובל ןוכנ [י'יב -- ןוכנ

 ויריבח ול ורמאש המ םהרבאל רמא אלש בוט ןינעל ופילחה םהרבאל םינפ הרמה שרפמו סרוג י"כ ר''ב 'יפבו
 םג אתיא םייסמו 'יגהו , ךיאנוש ןיב ןייוצמ תויהל תירב תואב ךמצע ןייצמו .ךמצע םייסמו 2 :לומל ול רמא אלא
 וכו םלועב םימייוסמ םשו ירבא ויה ךכ ד"מפ ןמקלו 'וכו ןתוא ומייפו 10 דצ ליעל ומכו 'א א'יכו ח"יכו פ"יכב
 ףוס ןושל 'וכ ףייסמו םש כי'מב םגו יא אקארק 'דב ה''כו) ףייסמו 'יגה ו"דו ר"פדבו ,489 דצ ג"ח ל'יתמעב יועו
 יולכ יפמ ןושלב סמיימו יסרגד תיאו ךמצע תא םיסמו 'רג ןוילגב םש ןמסנו סייממו ייגה יב א'יכבו ,(וכו ץקו
 ינולאב המלו ארממ ינולאב םש אריו אמוחנתב הדגאה ןונגסו ,'וכו סיאממו ייגה ם"ארה םשב איבה כ"מבו ,אפרמ
 ארממו לוכשא רנע םהרבאל ול ויה םיבהוא השלש הירב לש רכש חפקמ וניאש היבקה לש ומש ךרבתי ארממ
 רנע ל"א היבקה יל רמא ךכו ךכ רמא רגע לצא ךלה הצע םהמ תהקל ךלה לומיש היבקה ול רמאש ןויכו
 חורבל לוכי התא ןיאו ךתוא ןיגרוהו ןיאב תגרהש םיכלמה לש ןהיבורק ויהיש ךתושעל התא הצור םומ לעב
 םד ךממ אצי לומת חתא םא ןקז התא לוכשא לייא הייבקה יל רמא ךכו ךכ ל"א לוכשא לצא ךלהו וחינה םהינפמ
 ארממ ל"א ינצעות תמ ה"בקה יל רמא ךכו ךכ ל"א ארממ לצא ןל ךלהו וחינה תומתו לובסל לכות אלו חברה
 וחכ ילולאו םיכלמה ןמ ךליצהו םיסנה לכ ךל השעו שאה ןשבכמ ךליצהש אוה אלה הצע שקבמ התא הזח רבדב
 הי'בקה רמא ותוצמכ השע הצע שקבמ התא דחא רבא תצקמו ךבש םירבא חימר ליצהו ךתוא ןיגרוה ויח ותרובגו
 ול תולגהל האר חמו םש .בי'גאבו ,'וכו אריו ד"הה ךמוחתב אלא וילא הלגנ יניא לומיש הצע תתנש התא ךרבתי
 לעב רנע רמא הצע םהמ לטנ ךמצע תא לומ םהרבאל ה"בקה רמאש ןויכו 'וכו ומש ךרבתי אלא ארממ ינולאב
 לוכשא לצא ול ךלהו וחינה הנומא רמשמ אוה ךמעו הנומא רמש אל ופכ ריצי םדא םע ךחושעל שקבמ אוה םומ
 ךילע ןיאב םיכלמ לש ןהיבורק ויהיש םלועב ךתושעל שקבמ אוה סרוסמ עדוי התא ןיא אוה ףא ךכ ול רמאו
 ייעו ל"יכב ה"כ | .ןובעירבו 8 = :שייויעו 'וכו ארממ לצא ךלהו וחינה ןהמ חורבל לוכי התא ןיאו ךתוא ןיפרסמו
 ךנימיו ייסופדב םג ח"מפ שיר ןמקל היכו םיכלמבו ןובעירבו שאה ןשבכב 'יגה חנוכנו ,241 דצ ליעל ייימב
 : ניחעו םיכלמבו ןובערב שאה ןשבכב ינדעפת

 ייעו מ''פ 'א אייכבו ,ג"'מפ תיייכו כייכו ג"יכו ייסופדבו ,יב א'יכו ו"יכו פ"יכב ב"מפ היינו ,במ השרפ
 ערואמב רפסל ליחתמש ןינע קספה ןאכ שי ןכא המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,אימפ שיר ליעל י"מב
 ינפמ ארי אלו ויחא הבשנ יכ עמשש םהרבא הז .אריי אל הער העומשמ 5 :לצינו םיכלמה תמחלמל דריש א"'א לש
 הז שרפל וקחדנו 'וכו םיהלא ארי יכ יתעדי התע יכ סחרבא הז גייל ל"יכבו ,'וכו ויכנח תא קריו אלא םיכלמה
 התע יכ גילו ויחא תבשנ יכ םהרבא עמשיו ביתכד אריי אל הער העומשמ שרפמ י'כ ריב 'יפב םגו ,ןאכ קוספה
 הזבו ,רי'ב 'יפב ייעו ול רזעו ךלה אלא ויחא םד ךפשנש עומשל הצר אלש .'וכו ונזא םטוא ד"חה 9 | :'ןכו יתעדי
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 260ארית לא השמ לא יי רמאיו וינב ריב לופיל ךחירחאו וינכמ םיפלא ףלא האור התא קירצה
 0(2ל .אכ רכרטב/ ינו .ךריב :יכ רתוא

 'א הימחנ ירא ,דחא רבעמ אוהו רחא רכעמ םלועה לכ 'א הדוהי 'ר ירבעה םרבאל דגוו
 : ירבע ןושלב חישמש ,רהנה רבעמ אוהש 'מא ןינברו ,רבעמ אב אוהש

 ןיטלפב רמא הימחנ יר  ,ארממ ירשימב רמא הרוהי 'ר יוגו ארממ ינלאב ןכש אוהו 5
 : ארממ הימשר ארכנ הימחנ 'רד היתעד לע ,ארממ הימשד ארתא הרוהי ירד היתעד לע ,ארממד
 היכקה רמאש העשב ,םהרבאב םינפ הרמיהש הדוי יר םשב הירוע יר ,ארממ ומש ארקנ המלו

 : טיפ םיטלכנ םדנל ,'ג יס סכיו לעוסנפ 7 | :סע שוקלי 5 | : (יש ג"ק) גי'לפ יפנכ ספקיקפ ,גי'ע יכ עוקלי 8

 | א יפלא - [ףלא | אפ תאש . . ,יתכנוְך הקאש ךייח [התא | כנְוְד פיקירצה .יתאחפ [קירצה 1

 [לופיל ךתירחאו | תנאחוד וינב ינבמ ,יפ [ויננמ | תכג'אפְד תוגבר (כפ יברו) יבירו ₪ ,יֶזָד [םיפלא
 | תד ןדיב .יכנאופ םדיב [וינב דיב | יתכג'אופְך אלא לופיל שיאה ותוא לש ופוס ןיאו ,?א לופיל ךפוסו
 תימחנ . . 'ר ,תכד -. ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,פ [(ן הדוי) הדוהי 'ר 8 | ד ילא .יכנאופ'ך [השמ לא

 אוהו | פ ולכ .יתג?אד ולוג. .עכו [פלועה | כא רמא :יעתגחופד רמוא | ג'או -. ןינברו (?א אימחנ)
 אוהו רכע ערזמ [רנעמ | יל אב 4 | כוְד רמא ,ית"אפ רמוא | א אימחנ | יִנ ירו | יע'או רחא רבעמ

 ו תד . . אוחשו .יכנ'אחופ חישמ אוהש ,?א [חישמש | יתכנ'אופד רגע לש וינב ינבמ ,?א רהנה רבעמ

 הימחנ ירו (ן הדוי) הדוהי 'ר :פ [(] הדוי) הדוהי 'ר | יתכאוד ינולאב ןכוש . ןפ [ינלאב ןכש 5 | ץע חיסמו
 | יפ ארשמב ,ןך ארשימב ,ך אירשמב , ן?א ירשמב ,כ'אח] [ירשימב | אחופ רמוא | תכגאוְד -- (?א אימחנ)

 הדיי ירד | ח תעד לע 6 | תגאופ רמיא | תד 'יו :יכגאופ ['ר | יתג'אחפד אוממד :כ'או [אוממ
 ירד | חף תעד לעו .יתגאופ היתעד לעו | או אוה רתא :יתכנ!אחפְך אוה ארתא | ן ארממ ירשמב 'מא[ד]

 ../גופ ןומיס 'רב (] הדוי) הדוהי 'ר | ל יל [ומש** 7 | אוה =, [ארבג | ] ארממד ןיטלפ רמאד הימחנ
 | י היל ,נפ ול ₪ [רמאש | ן העשבש | ךנ םהרבאל | ד ןומיס 'ר םשב

 ביתכ ןיא וננתא ךריב יכ 'וכו השמ לא י"י רמאיו א"ד םש ר"בדב .'וגו ךדיב יכ 2 = : שיויעו תינתנוק 168 דצ
 ויחא ןב טול הבשנש העשב רציכ םהרבא תומימ וניד יתקספ רבכ הייבקה ול רמא ותוא יתתנ ךדיב יכ אלא ןאכ
 ארקנ המלו ומש היה טילפ ארפק רב םושמ שיקל שיר רמא םילפה אביו 'נש םהרבא תא רשיבו גוע אב
 רמא הרש לש היונ םשל אלא םימש םושל אב אלו חספה תוגועב תוצמב קוסע םהרבא תא אצמו אבש גוע ומש
 ינאש ךייח תרמא ךכ עשר יא היבקה ול רמא ותשא הרש תא ינא לטונו וגרוה דודגהו ותוא רשבמ ינירה ובלב
 דיתע הינב ינב דיב הרש תא לטונו םחרבא גרוה ינירח ךבלב תבשחש המו םינש ךל ךיראמו ךילגר רכש ךל ןתונ
 ומש היה טילפ ק'ב םושמ שיקל ןב שיר רמא גיפתת 'ר םילחת 'קליב קתעוה סשמו) 'וכו לופיל שיאה ותוא
 רעבאב שייר תורעהב 'יעו ביי ייפ ו"לק םילהת שרדמב םירמאמה םיעבונ םש טוקלימו ,חספה תוגועב יוכו המלו
 ונממ השק רוכג םלועב רמע אלש ותוא ארית לא לייא םש תקח ב"מ אמוחנתבו ,('א דייגר ףדו 'א ו"מר ףד םש
 ' תלוספה הזו 'וגו םיאפר תא וכיו 'נש ויריבחו לפרמא וגרהש םירובגהמ ראשנ אוהו 'וגו ןשבה ךלמ גוע קר יכ ינש
 1 םינש ןתוא לכ היחו וילגר רכש הייבקה ול ןתנ גרהיו םהרבא אציש הזל היה ותנווכו 'וגו טילפה אביו ינש 'וכו םהלש
 % ןשבה ךלמ גוע היה הז טילפה אביו בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,םש רי'מבבו אמוחנתב ייעו 'וכו וינב דיב לפנש דע
 - רחא שרדמבו ,'וכו הבוטל ןיוכתנ אל אותו םיוגה יטילפ רמוא אוה ןכו םלוכבש ןטק היהש טילפ ומש ארקנ המלו
 ןתוא ןמ הז טלפ םנחל אל רמא ארייתנ ותוא הארש ןויכ גוע אציו 27 רצ בישר 'צוה םיטוקלב םירבד תשרפ לע
 ןנחוי ריאו 'וכו טילפח אביו םש הדנבו ,'וכו גוע היה הז טילפה אביו 'נש וישכע דעו םהרבא תומימ םירובגה
 וחמנו ג'"כפ איררפבו ,'וכו יאק אכיה ןשבה ךלמ גוע דועו 'ב גי"יק םיחבז "עו לוב מ ה רוד ממ טלפש גוע הז
 עבשנו הביתה לש תומלוסה ןמ 'א ץע לע ול בשיש ןשבה ךלמ גועמ ץוחו 'וכו חנמ ץוח 'וכו ץראבש םוקיה לכ
 ראשנו םויו םו' לכב ונוזמ ול טישומ היהו הביתב דחא רוח בקנ חנ השע המ םלוע ךבע םהל היחיש וינבלו חנל
 אבוה ת''הע יישריפבו ,א'' 'ג םירבדו ונינפלש קוספל 'א י"רתב 'יעו יוכו ןשבה ךלמ גוע קר יכ ינש אוח םג
 גרהיש ןיוכתמו 'וגו ץראב ויה םיליפנה 'נש םיאפרה רתימ והזו לובמה רורמ טלפש גוע הז ריב שרדמ םשב
 שרדמב בכרוה ןכו ,ריבב אוה 'וכו ןיוכתמו רמאמה ףיסל ליז י"שר ןווכ ילואו ,ג'עצו הרש תא אשיו םהרבא
 וניבא תא אצמו אבש גוע ומש ארקנ תמלו ונינפלש רמאמח םע לובמה רודמ טלפש גוע חז ןנחוי 'ר רמאמ לודגה
 ירבעה םרכאל דגיו טילפה אביו 'נש םתרבאל דיגהו ל א כי מ אב ז'כפ א"רדפב תרחא הדגאו ,'וכו קסועו בשוי םהרבא
 תא ה"כקח ליפתש העשבש יפל טילפ ומש ארקנ המל רבד דיגי םיפנכ לעבו ינש דיגמ אוה םלוע לש ורש לאכימ
 ומש ארקנ ךכיפל ודימ היכקה וטלפו וליפהלו ודירוחל לאכימ לש ופנכב זחא ןתשורק םוקממ ולש תכו לאמס
 247 רצו 171 דצ ליעל יימב ייעו 'וגו לאמס ידימ טלפנש לאכימ הז א"ד 'א אייכ ןוילגב ףסונ ןכו ,'וכו טילפ
 םתרכא הז קדצ תבהא שרדב םש רייספב שרפמו .'וכו םלועה לכ 8 :80 רצ 'וכו עגערטייב עיינ םיובנירג ע"ועו
 םכחתנו 'וכו םהל הושה אלו םהמ שריפו רמע םהרבאו םיוכע ויתש תורודה סתוא לכ היבקה הארש העשבש 'וכ
 2 רחא רכעל היה אוהו דחא רבעל ולוכ םלועה לכש ירבעה וחמ ירבעה םרבאל דגיו וב בתכ ךכל ה"בקה דבעו ויליאמ
 ָ ,רחא רבעמ יוכו ולוכ םלועה לכ קתעוה ט"יקלבו ,'וכו ירבע ה"בקה ותוא ארוק ךכל ודבועו ה''בקהל בהוא היהו
 : לודגח שרדמבו ,נ"ר רמאמ טימשהו עטיק םש ךורעבו .ר ח א רכעמ אוהו 'וכו רכעמ םלועה לכ 'ג רבע 'ע ךורעבו
 ערזמ אוהש .וכעמ אב אוהש 4 | :יוכו דחא רכעמ אוחו םש 'יגה ןכא ,נ"'ר רמאמ כ"ג טימשהו ךורעמ קיתעה
 תקאו ש"מכו .רהנה רבעמ אוהש :רבע לש וינב ינכמ היהש יפל רמוא גיר םירפסה 'יגכ קתעוה ט"קלבו ,רבע
 גי'תמב היכו ,ירכע ןושלב רבדמש חישמש ירבעח ושרד רדועו ,(ג ד"כ עשוהי) רהנה רבעמ םהרבא תא םכיבא תא
 שרדה קתעוה אל ט''קלבו תי'הע י"שריפבו ,תוירבה סע (ןיחישמ) ןיחיפמ וליאכ 114 רצ ליעל 'יעו חיסמו םש ךורעבו ,חישמש
 שרפמש רשפאו 'וכו ןיטלפב רמא ג'רו ,ארממ יוזחב 'א י"רתבו ,ן"במרב 'יעו א"תב ןכו .ארממ ירשימב 5 : 'וכו חישמש
 לוכשא רנע ביתכדכו ,שיא םש ארממ גיר ירבדלו םוקמ םש ארממ ייר ירבדלו ,ע''צו '' 'מ לאקזחיב םיליא ומכ םינלא
 ,ול עמשת אל רברח הזו 'וכו ןכיאול רמאו ורגנכ סעכש .'וכו םינפ הרמיחש 7 :  ט"קלב 'יעו םקלח וחקי םה ארממו
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 םיראשנהו םיסלכואה וליא המש ולפיו יא הרוהי 'ר [יוגו הרומעו םודס ךלמ וסוניו]
 וליא וסנ הרה םיראשנהו םיכלמה וליא המש ולפיו 'א הימחנ יבר ,םיכלמה וליא וסנ הרה
 קחצי יר םשב ןתנוי יר  הירזע 'ר  הימחנ ירד היתעד לע ,אחינ הרוהי ירד היתעד לע  ,ןיסולכואה
 ,םינימאמ ויה אלש שיו ,םינימאמ ויהש תומואמ שי לצינו שאה ןשבכב םהרבא וניבא רריש העשב
 8 :ערפמל םהרבאב םינימאמ וליחתה לציגו רמחכ םודס ךלמ דריש ןויכ

 לכ תאו הרובע [הו] אל רמא הדוהי 'ר יוגו הרמעו םודס שוכר לכ תא וחקיו (אי
 : תוכתוכ וליא הימחנ 'ר רמא ,םלכא

 ךכ לכ ,םהמע והולטנו הריסב והונתנ טולל ושע ךכ יונו ושכר תאו טול תא וחקיו (בי
 : (כ גיי ילשמ) יוגו םכחי םימכח תא ךלוה ימאנש המ םייקל םרפב בשוי אוהו המל

 10 ומש ארקנ המלו ,גוע אוה אופק רב םשכ שיקל ןב ןועמש 'ר יוגו דגיו טילפה אביו (גי
 ח הז םהרכא רמא אלא םימשל ןווכתנ אל אוה ,תוגוע תוצמב קסועו בשוי םהרבא אצמו אבש גוע
 רמא ,ירש תא לטונ ינאו גרהנו המחלמל אצוי אוהו טול הבשנ ול רמוא ינא וישכע ,אוה ןוינוק
 תא גורהל תבשחש לעו ,םלועב םימי ךיראמ התאש לטונ התא ךיתועיספ רכש ךייח היבקה ול

 סיכנד כדס .סככ סילנד ,סט עוקלי 10 : סע טוקל 8 :  סט עוקלי 6 :כ"טו 408 דו 401 דל ליעל "יע 4 :  סט עוקלי 1
 : זיכפ סייכרפ ,'ס ס"ס סדכ | ,ב/'5 ייפ טיפ סבכ כבדטב ,ס'כ ייק סט ספוסנפ ,ס'כ ייפ םקס נ"מ סעוסנס "עו ,(סיכ ייס 6"פ)

 יר | 2 יל ,ן וסנ 'ה 'תו המש . . ופוניו :יתג1אָד המש ולפיו הרומעו . . ופוניו [ יוגו -- וסונוו* 1

 | ?א יל וליא | שתכנ ימא .יאחופד רמוא | ש תכגאוד - (?א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,8 [הדוהי
 | ן ןיסלכואה [םיכלמה | *א יל וליא 2 | ן םיכלמה .כך*א ןיסולכאה ,י םיד .שנפְד ןיסולכואה ,1א  [םיפלכואה
 | .ן ןיסלכואה [םיכלמה | *א יל וליא | שתכד רמא :יאחופ רמוא | ?א אימחנ | תד ירו / ישכנאופ 'ר [יגו
 /זח יר תעד | | םיכלמה ,כפ ןיסלכאה ,[ך ןיפלכואה ,ג'אְד םי- ,?ְך 'יסולכואה ,י [ןיסולכואה 8 | יא יל וליא
 יילא אחינ אל ₪ ,כ3 [הימחנ | תכאחפד לעו :יג] [לע | ן הימחג [הדוהי | (ךומסב ןכו) ?א 'רד תעד
 = /פ [ןתני | 'א רישב ,תפד ירו :ן [ר | כג יל הירזוע 'ר | 5 אציו ךאיה ,תןְֶד אישק ,'א אחינ ימ

 (?א אימחנ 'רד) הימחנ 'ר תעד לע ףא [העשב 4 | 'א אגח רב ,[ןכ יאגח רב ,גן ייגח (1 ירב) רב ,ך יגח ןב
 ךותל .יתגאופד ןשבכל | ת?אפ םהרבא ,ן'אְד וניבא םהרבא ,יכ] [םהרבא וניבא | א העשבש אחינ
 ןהש | תכ'אחופד םלועה תומואמ ,?א תומואהמ , | [תומואמ | תניאוד לטצינו ,ייכ'אפ [לצינו | כ ןשנכ
 ןניאש :פ ןינימאמ ןיאש | ן םלועה תומואמ ,] תומואמ ,יכא] םהמ ₪ [שוו | ןפ ןינימאמש ,כ ןינימאמ

 ,.?א רמוחל .יתכ'אופד רטחל [1 רמחב* | תכנ'אופד ןויכו ,ילא [ןויכ 5 | ?א ונימאה אלש ,ן םינימאמ
 | תכנ'א יל :ןִד םלכא לכ תאו .[וגו 6 | י רבעשל [ערפמל | 5 לצו ,תגְוְד לצינו .כאפ [לצינו | ל יל
 /!רת"אד וז .?ך הז ,1א הז ייאל יל אל [גו הז אל* | תנפד רמוא :כאו [רמא | תכ נאפד הדוהי ,ן [הדוי
 (ת ירו) יר 7 | תד 'ל .ן םלכא . . תאו רמא תאו :כ'אפ [םלכא -- תאו | !ך הרוביע ,] הריבע | ם יל
 | ?אְו תובותכה :ישתכגיאפְך תובתונה | 'אְד רמא ('א אימחנ) הימחנ 'ר ,[ןכנ]פ רמוא הימחנ

 ,יתכנ'אפד ותוא ולטנו | ןְוְד אריסב ,י*ףע תכאפ [הריפב | ] ותא...ירתכנ'אְד ותוא וגתנ :ןע*א [וחונתנ 8

 /תגחד עורי םיליסכ (1 הער) העורו יא [וגו | םודסב 9 | כנלאפ לכו | "א והוכילוהו ,] ותא . .
 | ית'אוְד טילפ (1א אוהו) אוה ,כניאפ טילפה (כ אוהו) אוה ₪ /ע [גוע אוה | ) םושמ 10 | כ'אופ יל
 5 בשוי היתש [בשוי | 1 ותוא ,!א וגיבא . . תא ,עך?אד םהרבא תא ,יכגפ [םהרבא | ₪ אב אוהש 1

 | יכ*אחופ אוהו | ם שרודו תוגוע תוצמב .?א תוגועב | ] קוסע ,[ך קוסעו ,י'א קסוע | י'או יל
 | כ'א ןויבוק :יפ יאנק /ח ןוונק ,1ך ןותנוק 12 | םימש םשל | *אד ןוכתג ,נפ ןיוכתנ .יתכ'א] [ןווכתנ
 ,י ויחא ןב :תגְד ךיחא ןב ,?א [טול | י הבשנש | א התע ,כ ושנעו ,תןְד וישכעו ,יפ ושכע ,נ'א [וישכע
 (א] חרש) ירש ,2כ [ירש | 'א אציו ,'א אצי אוהו | כ ךיחא ןרה ןב . . ,ן ויחא ןב . . .1אפ ךיחא ןב טול
 | 'א תדשחש [גורהל תבשחש | | ךיראמו ,?א ךיראתש | ?א לוטת [לטונ התא 18 | יתנאן פד ותשא

 ןנאמללידו 282 רצ ליעל יימב 'יעו תוראבה ךותמ עבונש רמח תולעמ רמח ןקסמ 'יפו ,םירפסה ראש 'יגכ ןקסמ
 שיייעו ארמיח ןקסמ ןיריב רגילרב 'צוה א'תבו) ארמיח אקסמ ןיריב ןיריב 'גרותמ א"תבו ,240 רצ 'ו ארודהמ
 .תדוחי 'רד היתעד לע 8 :רמח (ןיילמ) אילמ ןווריב ןוורב 'ב י'רתבו ,ארמיח ןיילמ ןיריב ןיריב יא י"רתבו ,(6 דצ בייח
 רמאד ג'רד תיתעד לעו :'וכו ותארקל םדפ ךלמ אציו ביתכ ירהש אחינ םיכלמה וליא ופנ תרה םיראשנהו רמאד
 היתעד לע תוביתתו ,לצינו רמחב םודפ ךלמ דריש קחצי רישב 'וכו הירזע 'ר שרפמ םיכלמה וליא החמש ולפיו
 : 870 רצו 87 רצ ליעל י'יע ןיסולכוא םיסלכואו ,החיד כתכב יטיש יניב ל"יכב ומלשוה הימחנ 'רד דע וכו
 םלכא לכ תא וחקלש החרטו הדוכע הז אל המתמ יירו ,גייכו וייכ 'יג י"פע ה ז תלמ יתפסוח .הדובע הז אל 6
 'יעו .םיבושח םירבד םח םגו םתוא וחקלש הדובע הז ןיאו םישבי םירמת תובתוכ וליא םלכא לכ תאו בישמ נ"רו
 וז .'יפופדה 'יגו /  תוירוד תזל תזו תובתוכ הזל חלשמ הז חיהו ה"פפ ףיס ןכו תוירודו תובתוכ הזל הז חלשמ גי'מפ ןמקל
 ר"אלמ השרפל ןיאו השק הרוביע וז ריפד "ג םגו ,ושוריפ יתאצמ אלו יתשקב כ"מב בתכ ןכו תשרפל השק הדובע
 'ע ךורעב היכו .הריסב וחונתנ 8 = :תובתוכח ולא םלכא לכ תאו קר קתעוה טוקליבו ט'קלבו ,רבו ןגד תארוהב
 הייכו .גוע אוה 10 :  ג'חעו . עורי םיליסכ תערו דיסו .'וגו םכחי 9 :  תריפב חנותנ ינאָו 889 דצ ליעל ומכו 'ח רס
 ליעל .ומכ וייוב .ןוינוקו ,יד ןק 'ע .ךורעב יעו יאנק .ןוינוק 12 = : נייחעו יוכו ארקנ חמלו גוע אוה 'ב גע 'ע ךורעב
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 םהל תאציו התוא ורוכש םילופירתוילא התוא ארוק המלו  ,טילופירתוילא ירחה תאו \ו
 : הנלפה רודב תוריחל

 :ןראפד אייושימ לע רבדמה לע רשא ןראפ ליא רע
 ךוחל אלא גיורויל ואב אל אחא יר רמא] שדק איה טפשמ ןיע לא ואוביו ובושיו 1

 אחא יר רמא שדק איה ,התומסל ןישקבמ ןה םלועב ןידה תדימ תשעש ןיע ,םלועלש וניע לגלנ 5

10 

 : [שאה ןשבכב היכקהלש ומש שריקש אוה כתכ אוה
 ,יקלמעה הדש לכ תא וכיו ימא תאו קלמע דמע אל ןיידע יכלמעה הדש לכ תא וכיו

 : (י ומ תיעשי) תירחא תישארמ דיגמ אלא

 : היירמתד ידג ןיעב רמת ןוצצחב בשויה ירמאה תא םגו

 המחלמ ושע םיכלמ העברא השמחה תא םיכלמ העברא יוגו םודס ךלמ אציו] (ט ח
 , : [םהל ולכיו השמח רגנכ

 :רמח ןקסמ ןווריב ןווריב רמח תוראב תוראב םידשה קמעו (י

 :סע פעופנפ ,סט עוקל 7 :'ס "ק ךל ךל לעוסכס ,401 75 ליעל ,סט עוק"4 | :סש עוקל 8 | :סט עוקלי]
 ן : סט עוקל 12  :סט טוקל 10 :  סע עוקלי 9

 הז ,*א ירתוילא ,] םיליפורתו וילא , '* סילופ רתוילא וז , ם סילופורי תוילא ,כ סילופריתוילא , ן סילופורתוילא 1
 | א המל | [ך אילפורטט וז ,ָך םילפורטמ וז ,?ך ילופורטמ ,!א ןילופירטמ תונליא ,1 סיליפירט ולא ,ש 'ילופירט
 ,כ [סילופירתוילא | כ יל .'א ןתוא ארוק אוה .] היורק איה ,?א חארק ,פ ארוק ,ךָגְד. .ארוק אוה ,ן) [התוא ארוק
 | תד ירוח .'א ןילופירטמו תונליא +. ןיליפורט ,?א ירתוילא ,ן םילופורתו וילא , ם סילופורי תוילא ,ך) סילופורתוילא
 /)ך אירשמ ,] היד ,זֶד אירשימ 8 | ץ ואציו .ל אציו ,י'א האציו ['רתכנ:אופְד תאציו* | א ורריבש

 גודזיל . - אל (ם אבא) אחא יר רמא [שאה --רמא* 4 | ?אפ ןראפ | ם רשימ , א ירשימ ,יןךכ'א ארשימ

 ןה . .(תִך החשעש) תשעש ([ך טפשמ ןיע) ןיע . . לגלג ([ך ךותל) ךותב אלא (כ גיוזל ,ן גוודזהל ,ךפ גיודזהל)
 /] אחא 'ר 'מא 'ותכ אוה) 'תכ אוה . . רמא שדק איה (ךכְך אהמתא התומסל) התומסל (ןך םישקבמ) ןישקבמ (םב ויה)

 ןישקבמ . . התשעש . . ךותל . .גיוורזהל . . אחא ריא ,תכופְד שאה . . (2ך שדקש) שדיקש אוה (כ אחא 'ר 'מא

 אחא רי'א ,זֶד התומסל . .ךותל גיווזל אלא ואב אל . . רמא ,] ןשבכב . . שדיקש . . ביתכ אוה ..איה אחמתא התומסל
 ,יפאחופ [דמע 7 | ל יל ,+ 'וכו התומסל ושקב םלוע ..ךותל אלא גוודזחל ואב אל .1א שאה . .שדקש אוה 'יתכ אוה
 -- אציו* 10 | תכג?אזה אירמתד ,'ךפ איירמתד 9 | 'אָו רמוא ,ןכ?אְד תרמא .1 רמא | 1 אב ,ְד דלונ
 תא (] 'עצ איה עלב ךלמו םייבצ ךלמו המדא ךלמו הרמע ךלמו ,[ך הרומע ךלמו) 'גו םודס ךלמ אציו [חשמחה
 . - אציו א 'וגו רמעלרדכ תא הרומע . . אציו ,[ךופ השמחה . . העברא ([ך םליע ךלמ רמועל רדכ) רמעלרדכ
 רמועלררכ תא 'בצ ךלמו 'מדא ךלמו ימע ךלמו . . אציו ,ָך יוגו םליע ךלמ ('ְד רמועלרדכ) רמועל רדכ תא הרומע
 8 םהל . .ושע [תכג'אחוְד םהל -- םיכלמ (ך 'ד) העברא* | ל יל ,י השמחה תא . . העברא ,] םליע ךלמ
 +3 ןאוריב ןאוריג .כיאחו [ןווריב ןווריב 12 | ל יל ,ו םהל ולכיו ,?א םהל ולכויו 'ה דגנכ 'ד המחלמ ושע
 | רךפ אומח ,כו רמיח | ל ןיקפמ [קפמ** | ד ןירב ןירב ,?א ןיריב ןיריב ,י ןאריב ןאריב

 ןוניא תוגיג (ןיתרת) ןייתרת 'וכו הו ש ב ייגה כייוכו ג"יכו ו"יכב סגש תמית ןכא ,ב"ל רבדמב 'א י"רתב 'וכו
 םינשיה י''כב ףאו י"כ השמחב םיניעל לפונ הזכ שוביש אהיש ג"עצו "וכו יוני  ןיתרת 'וכו הרוש ב םייכבו
 גי'ח א"תגאו 18 רצ בח רעריש 'יעו םינרק תורתשע תוביבסב ןשבב הונ וא הונינ ריעל ונווכ ילואו .םילועמהו
 םירוח ןושל *ר ח ה ושרד .ירחה תאו 1 : אתרק הונבד ןיירשד ןילא אינתמא תיו םגרותמ 'ב י"רתבו ,509 דצ
 תוריחל םהל האציו התוא וררבש 'וכו התוא ארוק חמל ורמאו תוריחה ריע י"לב התארוהש (!סילופירתוילא וז תוריח
 לע תארקנו סילופירתוילאב םינפל םיוחה ובשיש הידבועל ושוריפב סומינוריה לצא הדגאה ןכו ,הגלפה רודב רבכ
 ונינפלש הנוכנה 'יגה יפל ליזח ישרדמב ןאכ קר אצמנו) י*לב ריעה םש אבוה תוריח ןושל ירחה שרדה םושמו ,םמש
 תנה ושעל רמאיו שרדב זיספ ןטקל ייעו הדוהי לש המורדב ןירבוג תיב איהו ,(שיייעו סילופורתוילא 'ע ךורעבו
 ג'ילק 'ר חלשיו 'קליב ריכבא שרדממ קתעוהש רמאמבו יוכו ןירבג תיב וז לעמ םימשה לטסטו 'וכו ץראה ינמשמ
 םיטוונה י'ע םבשוממ ולגוחשכ סילופירתוילא ריע לובגב ואב םימודאהו ,ןירבוג תיב הז הריעש ינודא לא אובא דע
 דצ גימ קלח ח"מבו 49 דצ ןילמ ךרעב ע"יעו 110 רצ ביח םשו 'ז רצ היכ קלח חיימב ץערג ציר רמאמב ייעו
 ירממ ינלאבו ,ןראפ רשימ 'א י"רתו א'תב .ןראפד איירשימ 8 |: 652 דצ א"ח רערישו 122 דצ רעיובייננ 9
 ;ארממ ירשימב י*ר ירבדל 'וכו ינלאב 'ח יוס הטמל ןכו ,ארממ ירשימב א"תב םגרותמ (יא חיי ג'י ר"י חיי גיו)
 לא ואוביו ובושיו םש אמוחנתבו ,ניחעו 401 דצ ליעל ומכ ויתמלשהו רמאמה לכ טמשוה ל"יכב .אחא 'ר רמא 4
 שרקב וטפשמ לוטיל השמ דיתעש ידי לע תירחא תישארמ דיגמ וב ביתכש הייבקה לש ומש ךרבתי טפשמ ןיע
 אל ןיידע 142 רצ ליעל ןכו .וכו דמע אל ןיידע 7 | :'א יירתב 'ועו טפשמ ןיע םדקמ ארקנ ךכיפל םימה ידי לע
 ןיידע תי"תע יישרבו ,'וכו דיגמ אלא 'וכו רושא דמע אל ןיידע 148 דצו 'וכו דיגמ אלא 'וכו רמא תאו חליוח דמע
 דלונ תורוד המכל יקלמעה הדש לכ תא וכיו םש אמוחנתבו ,נ"חעו ר"ב םשב ן"במרב ןכו קלמע דל וג אל
 ןיע איה רמת ןוצצחב 'ב יכ ביתדב אוה אלמ ארקמו ,ידג ןיעב ביתיד 'א י"רתו איתב ןכו .ידג ןועב 9 | : קלטע
 תז טמשוה ליייכב .'וכו אציו 10 | :אתיל םימוגרתבו היירמ תד ידג ןיעב ףסונ ןאכו ,ת"חע י"שרב ייעו ידג
 קר רפסה ףוגב בותכ לייכב .'וכו תוראב 12 = :יוכו םיכלמ תעברא קוספה ףוס וקיידו ,נ"חעו ויתמלשתו רמאמה
 יתחגהו ,רמח ןיקסמ ןווריב ןווריב רמח תוראב תוראב תהיד וידב רפסה בתכב םלשוה ןוילגבו ,'וגו םידשה קמעו
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 +1 ה--ג 'די (כמ) אמ השרפ ךל ךל

 תורוצ אלא םי םש היה אל ובייא יר רמא חלמה םי אוה :קיסרפו חופתו רקשו ווגא ןומירו
 :(י חכ בוא) עקב םירואי תורוצב דיהה םי ושענו ועקבתנ רואיה

 הרשע םיתש יא יסוי יר לאילמנ ןב ןועמש ירו יסוי 'ר וגו הנש הרשע םיתש (ה ד
 :ןררמל ,הרשע עבראבו םייקמ ינא המו ,ויה גיי םלוכ יא ןועמש יר ,היכ ירה הרשע שלשו

 : היבועב ןעוט הרוקה לעב רמעל רדכ אב הנש הרשע עבראבו
 :אנרקד התותשעב םינרק תורתשעב יוגו ותא רשא םיכלמהו
 :ןוניא הונינ ןייתרות םיתיירק הושב םימיאה תאו ,ןוהבד הינתוויז םהב םיזוזה תאו

 סט עוקל 6 :'5 דק פוכככ 'יעו ,סע עוקל 5 :'5 6"* סנט ,5"פ סכוע כדק "עו ,סט עוקל) 8 :סט עוקלי 1
 : סט ץוקמי 7

 | *א קסיפ .יתאוד קסופו .כנחפ [קיסיפו | יתג?אחופד חיפה .כ'א [חופתו | נ*א דקש | א ןומר 1
 ,*ך םירואיה תורוצ ,ךֶנֶא רואיה תרוצ ,י'ִאְוַפ [רואיה תווצ | תד ל .יכנאחופ [=י | תכאפ וביא

 [וגו 8 | 'אְד עקיב | ?א חלמה םי השענו עקנתנ 2 | ןְד םירואיה תרונצ ,ֶזֶד רואיה (ּכ תורונצ) תורנצ
 | כגו ןברו | ?אפ יל לאילמג -- 'ר | ינו רטעלרדכ (י רמועל רדכ , ] רמועלרדכ) תא ודבע ,אְד 'וגו ודבע

 :יאפ'ד [היכ | י'איד גייו 4 | ך רשע פיש .י'א'ד ביי .תכג"אחופ [הישע םיתש | ח ימא .יתכאופד רטוא
 גיבשרו ,פ איגבשו ,יִכְו רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר | זֶ םירשעו שמח ,ְד השמחו . . ,ְזָךְו שמחו םירשע
 י/רתא [גיי | רכגד ןוהלוכ .פ ןהלכ ,י סהלכ ,ן םהלוכ ,תן?א ןלוכ .'אח םלכ | גאְָד גיבשרא ,[ך ימוא
 .יכלאחפ [המו | ?ך ןאיוה ,ך ןייוה ,ג ןווח | כחופְד הנש הרשע שלש ,י'ָד הנש גיי ,1 חרשע שלש

 םייקמ ,יָנְו לאילמג . . ןבר םייקמ ,פ ימוא ילמג ןב 'עמש ןבר םייקמ ינא [םייקמ ינא | שתנ'אוְד המ

 ('ך גייבו) הרשע שלשבו ,יכנ?אזךו הנש הרשע (1 עבראב) עבראבו ,ף [הרשע עבראגו | ש תךכאך גיבשר

 עבראב אלא ,ְך ₪ דייב אלא ₪1 ₪, הרשע עבראב אלא ,' ₪ הנש הרשע עבראב ,*א [ןדומל | ךְד הנש
 ד דייבו [הרשע עבראבול 5 | תכ'אחופ -. הנש (ך דיי ,ןך הרשע עבראבו) הרשע עבראב אלא ,ך -. רשע

 | ך ןיעט [ןעוטל | יִד הווק .רתכנאחפ [הווקה | כיד רמועלודכ אופ רמעלרדכ ,יתַנְד רמועל רדכ

 /[ןד תוחשעב ,'ך יתותשעב ,?א אתה ,ןְןפ [התותשעב | ֶוְד םיאפו תא וכוו [הגו 6 | 'ךכ1אפ היבעב

 תי ,5 אינת ויז ,ןע אינתוויז ,]] היינתוויז 7 | 3 הנרק ,1א אתנרקד ,ן הנרקד | %א ארתשעב ,'!י הרתשעב
 ,] [ןייתרת | םיתירק | א ןוחב יד | ך הנתויז . . ,'א איינתוז . - ,?א אינתוז תי ,יןךַפ אינתויז (ןך תיו)

 | י יל ,'א ןיש ןייק ;רתד ןיידק :פ יונינ .כגו [הונינ | י"רתגאפד ןיתרת

 איהש היא ןימ שי 'וכו ןהיבג לע םירמתו אנאו קפס זוגאו לומת םידקשו קסרפו ןומירו הנאה ןפג וז בג לע וזו וז בג
 קלח ול ןתונ ינא זיהועב הכוס תוצמ םייקמש ימ לכ ה"בקה רמא 'וכו תלעמל ןילימ השמחו םירשע ומצע היבגמ
 הזלו ,היא ןיע ותפזש אלו טיע ועדי אל ביתנ רמאנש הב לכתסהל לוכי ףועה היהי אלש אבל דיתעל הנממ
 הזמ הלעמל הז םש ויהש תונליא ינימ העבש ןה וליאו תונליאב ךכוסמ אוהש בתכש י'"'כ ר"ב 'יפב ןווכ רמאמה
 הזמ הלעמל הז תונליא ינימ העבש הב ויה אלש םודסב ליבשו ליבש ךל ןיאש (טייכב ה"כ) שר ד מ ב שרפמו
 יוגה ספדנה 'יפבו א"יכ ר"ב 'יפבו) 'וכו טיע ועדי אל ביתנ רמאנש המ םייקל ךכוסמ היה ליבשה לכש דע
 ש"אמר ש"מו 18 רצ אתקיספל אובמבו חיינו טיכ 'א הרעה טיכפ אתקיספב ב"שר תורעחב 'יעו ונינרה שרדמב
 רמאמה אתקיספבו ,(68 דצ א"ח רקוחהבו 11 דצ דיי קלח ןיצאגאמ ע"מב ןייטשפע א"רו ה"לפ שיר ר"יספל
 העבשב תככוסמ התיהש םורס לש התכוס וז תוכוס קמע והמ אתקיספמ קתעוה גינרה 'ר רומא טוקליבו ,שבושמ
 תוכלה חקורבו ,םהיבג לע םירמתו זוגאו םידקשו קסרפו ןומירו הניאת ןפג וז בג לע וז תוככוסמ ןהש תונליא
 הז לע הז תונלא העבשב תככוסמ התיהש ייגה 'וכו היהת הכוסו שר דמ ב םש ליההמש רמאמב טיר 'יס הכוס
 : 209 דצ ןעמאננעצנאלפ 'יע יילמטסירקו (!יילמ קיסרפו ,ןהיבג לע םירמתו זוגו ןילמטסירק קסרפ ןומירו הנאת ןפג
 םי ושענו םודס תכיפהב ועקבתנ רואיה תורוצ אלא םידשה קמע לא הלא לכ וובחש ןמזב .םי םש היה אל 1
 תא ךפהיו שרדה א'נַּפ ןמקל 'יעו םירה שרשמ ךפה ודי חלש שימלחב 'תכ וינפלש קוספבו 'וכו תורוצב די"יהה
 ייגה הנוכנו ,'וכו שימלחב ד"הה ןכפהו ודי ךאלמ חלש דחא רוצ לע תובשוי ויה וללה םיכרכה תשמח 'וכו םירעה
 ר"ב 'יפבו .םי השענו ועקבתנ רואיה תו רוצ אלא םי םש היה אל ובייא ר"א טיקלב ה"כו םש כ"השלכו תורוצ
 םי אוה שרפמ תייהע י'שריפבו ,נ"חעו םירואיח תורוצ ר"פדב ספדנח 'יפבו ,םיעלס רואיה תרוצ שרפמו סרוג יייכ
 אחלמד אמי רת>א אוה םגרותמ איתבו ,וכותל םירואי וכשטנו ויתוביבס םירוצה ועקבתנש 'וכו ןמז רחאל חלמה
 ינויח םוגרתב םגרותמ ןכו הרשע שלשב ודרמ הנש הרשע שלשו שרפמו .ויה ג'' םלוכ 4 | :'א י'רתב ע"יעו
 יוכו אב הנש הרשע עבראבו שרפל ךירצ וירבדלו ,םש תבשו עייסב ייעו א*תב םגרותמ יסוי 'ר תטשכו ,'א י'רתבו
 תשק 'וכו ג"בשר םייקמ המ םירפסה 'יגו ,ייר ירבדל 'ולכ םייקמ ינא המו ונינפלש 'יגה 'יפ כ"ג ילואו ,ןדרמל
 רדכ אב 5 :שייייעו ויזרהמ 'יפבו ל"דרה ייחבו תיפיב רמאמה הזל תונוש תוהגהו ,כ"מבו רייב 'יפב 'יעו השרפל
 תא ודכע הנש הרשע שלשו 'תכדכ השעמה לעב היה אוהש 'וכו הרוקח לעב ותא רשא םיכלטהו כ"חאו .רמעל
 .אנוקד התרתשעב 6 :הרוק לש היבעב סנכיש הרוקה לעבל ןאכמ םש תוכרנב ומכ לשמהו ,'וכו רמעלרדכ
 ,םינרק תורשעבד אירביג תי וחמו םגרותמ 'א י"רתו א"תבו ,298 דצ ליעל 'יעו ןאכ שרדנ וניא םיאפר םשהו
 אינתוויז 'ב יירתב ןכו ,םיאפרב 'ולכ סהבש ויז ילעב .ןוהבד הינתוויז 7 :'וכו תורתשעבד אירביז תי וליטקו 'ב י*רתבו
 םגרותמ 'א י"רתו א"תבו ,ירוסה 'גרתו ינויה 'גרתב םגרותמ ןכו (?םהב ומכ םהב ומגרתו ,ויז 'ע ךורעב ייעו ןוהבד
 םימיא 258 דצ ליעל ןכו םיתירק הושבד ינתמיא תיו 'א י"רתו א*תב .'וכו םימיאה תאו |: אתמהבד איפיקה תיו
 יתש םיתירק חוש ושרדו הו ש ןמ הונינ שבתשנש 'רנו ,ל"יכב הייכ .ןוניא חונינ ןיתרח : לכה לע תלפונ ןתמיאש
 אהקוש ןירתד אתרק םיתירק םוגרתכ וא ןוניא ןיירק ןיתרת 'יגח םעטכו הו ש ןמשש וזל וז תוכומס וא ויה תוריע

 1) [16000א0ע, 101810 08₪מג. ?) םֶהָּב

- 



 גב די (במ) אמ תשרפ יל רל 110

 : הירויד ועלכתנש עלב ןוממ איבמו חרופ היחש רבאמש ,ןוממ באוש היהש באנש ,עשר ןב
 קמע הוש קמע םידשה קמע ול ואיקנ תומש ינ םידשה קמע לא ורבח הלא לכ 0

 יר הוש קמע ,םירשכ וינב תא קינמש ,םירש םירש יושעש  ,ןינרס לדגמ היהש םידש  ,תוכוס
 המיב ול ושעו םיזרא וצצקו םלועה תומוא לכ וושה םשש ןמחנ ןב לאומש יר םשב ובלח 'רו היכרב
 התא םיהלא אישנ ינדא ונעמש םיומואו וינפל ןיפלקמ ויהו הנממ הלעמל והובישוהו הלודג
 לא םהל רמא ,ונילע התא הולא ונילע התא ךלמ ול ורמא ( גכ תישאוב) יונ רחבמב וניכותב
 הנאתו ןפנ ימוחנת יר רמא  ,תונליאב ךכופמ אוהש תוכוס ,והולא רסחי לאו וכלמ םלועה רסחי

 ייס ךסלעסב נ'פ סעוסנס ,(נ'" 'ד) דל נוט 'פ םלסק טכדע ,סי'כפ כ"טפ ןטקל 4 :סש ךל ךל סעוסנס ,סט טוקני 2
 : ('ב ז"פק) 'כפ ססקיספ 7 :די" ייפ ו"טפ סנכ לנדמכ ,'פ 'יכ סט סעוסנס ,זייי

 | 2 ןוממ באוש היתש באנש איד בא אנוש ,א באל אנוש [ןוממ באש | א יל היחש | כ וב [ןב 1

 איה . - ,נ?א] רעצ איה . . .ם עלב ךלמו [עלב | ?א היה | ץ) רבאמש רבאמש ,יִכ'אָוְד רבאמשו / תג?אפ [רבאמש
 קטע [םידש 8 | כפ קטעו | כ הוש קמעו | יד שלש .תכנחופ השלש ,עא'ד [ג 2 | פ ועלבשש | תכ1אְד רעוצ
 אותש קמע .*א לדגמש /תנ'אחופד . . אוהש , ישע [לדגמ היהש | יכאְד םירשה קמע :עתןגזחחפ םירש
 היתש | ד פינוס ,כ ןונדפ ,ץ ןינידס ,?א ןינדש ,פ ןינדסה תא ,יִחְוְד םינדס .ש"עג'א [ןיגדס | כ לדגמ
 ,* םידש ,עכנאחופ [םידש םידש | יִתְד יושע אותהש איד ,?א השוע אוהש ,נ'אחופ יושע אוהש ,ז) יושע

 יר 4 | גנפ םיידשכ | ת?אד . . אוהש איד ,יכנ!אחופ קינמ אוהש ,ע [קינמש | ןךְד םימלת םידש םידש
 | כ םלועבש תוטואה | ישענ?או וושוה | כ גו רב ,תגופד רב | ל ל [תכג'אופְך םשב* | ן ובלח
 ובישוחו ,[ך] ותוא ובישהו /פ7 ותוא ובישוחו ,יע"ֶא [והובישוהו 5 | כן 'ל ,[ךפ םהרבאל [ול | ך וצציקו [וצצקול
 [תיד םירמואו* | כ?א יל ,יגזח ותוא [וינפל | ?א יל ןיסלקמ ויהו | ישכנפ 'ל הנממ | ן וניבא םחרבאל
 ₪ :2ג [ונילע | א ךולמ [התא ךלמ 6 | ל יאו ,?א ול ורמאו + וינפל 'מואו ,) יירטואו נא ןירמואו
 הולא | זך ונילע התא הולא ,"א ונילע תא אישנ התא םיהלא אישנ ,ית'אופְד ונילע (םד תא) התא אישנ
 [לאו | כ פלוע | ?א 'ל ,ך .- ההא אישנ ,י . . התא םיהלא פד . . תא הולא /תכנו'א [ונילע התא
 קטע /ע [תוכוס | 5 והולאו ,כ] הולא | פ יל .כ םלשע .יתנאְד םלועה ₪ ,] [רסחי 7 | ₪ יל ,יכאָו לא
 | ג?א הנאת | %א ךכוסמש ,יק ךכוסמ היהש | יתכנאופד -

 תומש שרוד היה ק"ביר 'וכו מיר 'יגתכו ,םש אמוי ייעו 'וכו אוה שיב שנ רב 'וכו מ"ר ןוהל רמא רודיכ הימש
 ילא רמוא היתש ךלמילא שיאה םשו תומש שרוד היח ק"ביר תומש שרוד חיה מ"ר םש תור שרדמב םג אתיא
 ,ני'חעו 'וכו עמש ילא עמשילא תומשה תא ןישרוד ויה קי'בירו מיר םש אשנ אמוחנת ישרדמבו 'וכו תוכלמ אבת
 תיתש ערב תומש שרוד היה ק"ביר ער ןב היהש עשרב ןוממ באוש היהש באנש תומש שרוד היה מי'ר שבתשנ וייכבו
 , רבאמש 'ע ךורעב 'יעו 'וכו חרופ היהש רבא םש רבאמש שרדה םעטו ,'וכו באוש היחש באנש עשר ןב היהש עשרב ער וב
 עשר השענש עשרב תוירבלו םימשל ער היהש ערב תא המחלמ ושע ימתס רמאמב שרדנ םש ךל ךל אמוחנתבו
 י/רתבו ,כייכו 'בו 'א אייכ 'יג 'יעו 'וכו כע יתמב לע רבאב הלעא רמאש רבאמש םימשבש באל אנוש היהש באנש
 .הוח יובאְל וליפאד באנש 'וכו אעישרב יודבועד עשרב םעו וכו שיבב יודבועד .ערב םע אברק ודבע םגרותמ 'א
 תירויד ועלבתנש עלב שרדחו , 'וכו| אהרייד תעלבד אתרקד אכלמו יוכו הינזיל הירבא לבחמד רבאמשו 'וכו ינש
 יוכו ריעה תא יכפה יתלבל 'וכו ךינפ יתאשנ הנה וילא רמאיו ביתכ ירהש השקו םודס תכיפהב ועלבתנש עמשמ
 ('ה ויט היעשי) .הישלש תלגע רעצ רע 'פלו םש תישארבל ושוריפב סומינוריה לצא הדגאו ,(א*כ טיי תישארב)
 : 494 רצ ג'מ קלח חימו 186 רצ םש רעעב 'יעו םודס תכיפה ןמז רחא ישילש שער י"ע העלבתנ רעצ ריעש
 וי" 'פבו 'וכו תמש ולפיו הרמעו םדפ ךלמ ופניו רמח תראב תראב םידשה קמעו 'תכ '* קוספ ןמקל .הוש קמע ל
 ונווכ תוכוס קמע שרדבו ,םירשה קמע אוה הוש קמעש ושרדו 'וכו חיש קמע לא 'וכו ותארקל םרס ךלמ אציו
 והמו ט''כפ אתקיספב שרדנש ומכו ה יפ םילהת) רדמא תוכס קמעו םכש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא 'פל
 תילאמש ץייש תרומתב ם יד ש ושררו ,הטמל ייעו 'וכו תוכוס קמעו וחמו 'וכו םהרבא וניבא הז 'ןכו רבד םיהלא
 ןעמאננעצנאלפ ףעל 'יעו סליקא םגרת ןכ ומכו (!ןינדס לדגמ היתש ןרס ןושל (28 רצ ליעל י"מב 'יעו) ךיימסו
 דחא ייכ ייפע 'יגה 'א קמע 'ע 'שה ךורעבו ,286 דצ גיכ קלח עיגאלאיריספא ריפ טפירשטייצ ע"מבו 78 רצ
 תי'הע יישריפב ןכו ,תורש תודש 'ולכ םידש םידש יושעש (א''ד ןמיס ילב) רחא שרדו ,ןינדס כי'ג ע"פרשבו ,ןינידס
 יושע (אותש) היהש איד שרפמו סרוג י'כ רייב 'יפבו ,'וכו הברה תודש וב היתש םש לע .ומש ךכ םידשה קמע
 ,םימלת ףסונ תיייכו 'יסופדבו ,העירזו השירחמ תושעל ('ד יי עשוה) ידש ימלת לע .א"רכ םימלת םימלת םידש םירש
 ןויטודואית םג םגרת הז ןיעכו ,איסדופ רשימל םגרותמ 'בו יא י'רתבו ,אילקח רשימל םירשה קמע לא אית ןכו
 לודגה 'רמבו ,םידשכ וינב תא קינמש תינמי ןיישו תילאמש ן"יש תרומתב רחא שרד דועו ,495 רצ םש ח''מב ייעו
 (?םידשכ וינב תא (קינמש) קינמשו םידש םירש (יושעש) יושעשו ןידנס לדגמ (היהש) אוהש קתעוה 214 דצ
 'ר 8 | :קוניתה תא ןיקינמ םירשש םשכ ןתוא הקינמ תתיהש שרדה קר םש ךל ךל אמוחנתבו ,790 דצ שייייעו
 םש ב תלמ ןאכ רסח לייכבו ,שייייעו יוכו חוש קמע לא 'פל ב"מפ ףוס ןמקל רמאמה רדסנ ןכו .'וכו היכרב
 ךורעבו תיכו 'א אייכו וי'יכו 'יסופדב םג היכו ,יטיש יניב ל"יכב ומלשוה ה נ מ מ ה ל ע ם ל תולמחו ,היתמלשהו
 תולא ונילע התא ךלמ ול ורמא התא םיהלא התא אישנ ךרפנה סחיב 'וכו התא םיתלא אישנ שרוד ניבשרו ,םש
 תתא םיתלא אישנ 'פל רמאמה תצק רדסנ חיינפ ןמקלו ,ונילע התא אישנ גיל כייכו גייכב ןכו ל"יכבו ,ונילע התא
 וושה םשש הוש קמע לא אוה המ קתעוה 'וכו םהרבא הז ןכסמ דלי בוט שרדב םש תלהק שרדמבו ,שיויעו 'וכו
 םש ךחלעהב במ אמוחנתבו ,ונכותב יוכו ונעמש ימואו ןיפלקמ ויהו הלעמל הילע והובישוהו 'וכו םיזרא וצצקו
 תצע ולטנו לכה וושוהש הוש קמע והמ 'וכו הוש קמע לא ביתכ ובלח 'ר םשב יברב ןהכה היכרב 'ר רמא ייגה
 ,'וכו ךכוסמ אוהש 7 | :פש רימבבו אמוחנתב ימתס רמאמהו ,ךלמ םהילע ותוא ובישוהו אסכ ושעו םיזרא וצצקו
 לע וז םיככוסמ היתש תוגליא העבש תככוסמ התיהש םודס לש התכוס וז רדמא תוכוס קמעו ותמו םש אתקיספב

 ) עם 5% סָיָדְשכ.

7 

. 



 19 ב א די (במ) אמ השרפ ךל ךל

 ימורב חווטצמ ןמת אוה רתא יול יר רמא םיוג ךלמ לעדתו םליע ךלמ רמעלרדכ ,רסלא
 ךלמ לפרמא ימיב יהיו איד ,ומש היה לעדתו ןנחוי יר רמא ל והוכילמהו רחא םדא ולטנו
 םיוג ךלמ לעדתו ,ידמ וו פליע ךלמ רמעל רדכ ,ןווי וז רפלא ךלמ ךוירא ,לכב וז רענש
 התיאר םא אניבא 'רב רועלא יר רמא ,םלועה תומוא לכמ הינוריט תכתכמ איהש העשרה תוכלמ וו
 5 ורגתנש ידי לע םהרבא ימיב ןכש ךל ערת ,חישמה ךלמלש וילגרל הפצ וליאב וליא תורגתמ תויכלמ

 : םהרבאל הלודג תאב וליאב וליא תויכלמ6ל
 ה היהש עשרב ,ער ןב היהש ערב ,תומש שרוד היה ריאמ 'ר "וגו ערב תא המחלמ ושע (ב

 42 5 סיכיטס כיט סדנס ,('3 ס"ע) ו"טפ יסנכ ספקיספ ,('ס '3) ידוד לוק 'פ סככ סיכיטכ כיט ,ס"פפו ע'פ ןפקל 4
 ,'בב'פ ספוי ,'ס ע"כ גי'פ סייכ 'טוכי ייעו ,'ס "ס ךל ךל סעוסנפ ,סע עוקל 7 :ע"פ םיטלכנ םדגפ ,(87 75 לעוז טרדע)
 : (י '6) טיפס סעו 'פ םוכ טכדע ,ס"כ "ק סע סעוסנס ,גי5 ייק סטנ כמ מוסנס

 ,] חוטצמ [שכאד חווטצמ** | ש"ל ימורב ₪ [ןמת | כ'ְד רמועלררכ :אופ רמעלרדכ ,תרָנְד רמועל רדכ 1
 | ן יל פדא 2 | ש"ל םיוג ,ן יאמורמ : כא יאמורב :פ אמורב [ימורב | י יל ,ל חוותצמ ,פ תוטצמ , [ך) הווטצמ
 | ו הז 8 | ןרמא בבר [איד | י'אופ 'ל היה | פ קחצי [ןנחוי | ל וכילמהו ,יתכ נא פד ותוא וכילמהו [5%] והוכילמהו*

 ,יתגד רטועל רדכ | ן יידמ :כ ידמ .יתאופד ויי | יוד הז .תכנאפ [יז | תכגיאופד ךויראו .*א [ךוירא
 ,'יאופיִך [העשרה 4 | ל לעדתו** | כ ןיי ,ן יידמ | ינוד הז :תכאפ [וז | כ רמועלרדכ .א|ם רמעלרדכ
 | ע תנתונש ,ל תבתכמ התיהש .ילא תבתכמש | [ך ושע ,ְך םודא ,ןֶד תאזה העשרה ,21 וזה העשרה

 י תכאוד רב ,נ ['רב | יִע תומואה ,כ םלועבש תומוא | י האינורית ,ף הגוריט ,] היינירוט .עתכגנאד אינוריט

 , אחְו [חישמה --שש | כ יל ,ך ולגרל ,ל וילגרב [יתנחופ וילגרל* | תנחו וזב וז כ"א ולא פע ולא 5 | ם ןב

 , ל וניצמ ןכש ,ףִד ירהש ןכש ,כנאחופ [ןנש | תכד ל .יגאחופ [ךל | כ חישמל .יתגַפְד חישמ לש
 [גְו וליאב וליא* | ?א יל ,ך תויכלמה .יתכנ'אופ [תויכלמ 6 | ?א םהרבאב [םהרבא ימיב | א היה ךכש
 [הלודגל | תכלאד האב /ךפ התאב ,יִגאְו [תאב | ?א ולא פע ולא ,ל וליאל וליא ,יתכ'אך ולאב ולא
 ,' [תומש -- ריאמ 'ר | ל יוגו ,1א] הרומע ךלמ עשרב תאו םודס ךלמ ערב תא [ך וגו --תא* 7 | ד הלואגה
 . . היה אחרק ןב עשוהי 'ר שרודו רמוא ריאמ 'ר ,ןךְנאָד תומש שרוד היה החרק ןב עשוהי 'ר תומש . .'ר
 היהש | ?א ןישרוד ויה החרק ןב . . 'רו ם"ר .ף החרק ןב עשוהי 'ר ןכו תומש שרוד היה ריאמ 'ר ,2 תומש

 | יא יל ;ָך אוהש .תכנ'אופ [היהש | כ וב [ןב | יא יל
 םש אוה םוקמ .'וכו אוח רתא : 899 רצ ליעלו נ"חעו רמעל-רדכ רנילרב א"ר 'צוה א"תב ןכו .רמעל רדנ 1

 סג םיוג םגרותמ וז הארותבו ,'א *?*רתב 'יעו יממעד אכלמ םיוג ךלמ םגרותמ א"תבו .'וכו (ימורב) םיוג ארקנ
 ייר רמאו 'וכו דחא םדא ולטנ םיוג ומש ארקנ המק כ"ג שרפמו םוקמ םש אוהש םיוג שרפמ לירו ,('ינויה םוגרתב
 המש וצבקתנש םש לע םיוג ומשש שי םוקמ םיוג ךלמ ת"הע י"שריפב םירמאמה שוריפ ןכו ,ומש לעדה תיה הז םדא
 אי'א לעב ריעה ןכו ימור ב סרג אל ליז י"שרש עמשמו ,לעדת ומשו םהילע שיא וכילמהו תומוקמו תומוא המכמ
 ספדנה רי'ב ייפב ייגתש ומכ) ימורב םוקמ אהיש םליעו רענש לצא רכזנש םיוג שרפי ל"רש ענמנה ןמו ,רתי ימורב
 וא תוכלמב 'ולכ ימורב םיוג ארקנש ימורב חויטצמ וא (םיוג חווטצמ ימורב ןמת אוה רתא ל"יכב הגוהש ומכו
 ףסותינש רז ןוילג 'יפ אוח ימורב תלמו םדקה ץראב יולכ תלגרומה ותארוהכ לבבב ןמח ייפש 'רנו ,ימור ןושלב
 'וכו לעדתו ןנ חוי 'ר רמא 'יגה תרז ןכו ,םש נ"'חבו 'וכו אוה רתא ל"ר רמאמ ו"עפ ןמקל 'יעו רפסה םינפב
 סאד רעעב עייעו 210 רצ בח א'חגאב 'יעו ק חצ י רי'א פ"יכ 'יג אפידעו ,יול ר רמאמ שרפל ןנחוי 'ר אב ולאכ
 תביתכ ןכו .ןווי וז :י"מב שיייעו לבב (וז) הז רענש 846 רצ ליעל ןכו .לבב וז 8 :189 דצ סמאהארבא ןעבעל
 י'פעאו ,ידמ הז םליע 'וכו ןוי וז רפלא קתעוה טייקלב םגו ,ןיייוג ינשב 899 דצו 147 רצ 16 רצ ליעל ל"יכב ןווי
 'ב 'ח לאינדב ביתכדכ ידמ וז םליע שורדל תויכלמ 'דה רדס ןאכ וניש ןוי תוכלמל ירמ תוכלמ םידקמ םוקמ לכבש
 רסלא ייגח כי'יכו גיייכבו ןוי וז (?פלא ןושל לע לפונ ןושל רסלא כ"ג ושרד ילואו , 'וכו הנידמה םליעב רשא הריבה ןשושב ינאו
 סוקמב סכויטנא כ"'מבו םינפב וניש אנליוו 'דבו) ייחב וניבר "יפבו ןיבמרב םג 'יעו ןוי (וז) הז םליע 'וכו (ידמ) יידמ וז
 בותכ םא רוריבב רכינ וניאו ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב רמעלרדכ תלמ 'וכו א"ד שרדב ףסונ ל"יכבו ,(ןוי
 ישנא תדוקפ .הינוריט 4 : רמעל רדכ רוריבב אתיא 'ו "יס הטמלו םדוקה שרדבו ,תחא הביתב וא תובית יתשב
 ,םלועה תומוא לכמ אבצ ישנא תחקולו 'וכו תבתכמש ימור תוכלמ וז םי'ִו ג ךלמ לעדתו ושרדו .(*המחלמל אבצ
 תדגאבו) 'וכו תומוא לכמ הינוריט תבתכמש העשרה תוכלמ וז םירדעה לכ המש ופסאנו ע"פ ןמקל שרדה ןכו
 תוכלמ וז יוגו לכאמ לכמ ןוילעה לסבו ח"פפי ןטקלו ,(ןושל לכמ אינורט תבתכמ התייהש 'וכו ופסאנו םש שייהש
 עבשנ רבכ אלו ןילאגנ ונא ךאיה ר"פדב םש רישהשבו ,(ל"יכב ה"כ) תומואה לכמ הינוריט תבתכמש העשרה
 לכמ היינריט תבתכמ תאזה העשרה תוכלמהש אלא דוע אלו 'וכו ןבישמ אוהו תומוא 'עב ונדבעשמ אוהש ה"כקה
 םיעבשב םתדבעתשנ וליאכו יתמוא לכ םהב הדבעשש ןוגכ םכב דכעשמו אב דחא יתוכ המואו המוא לכמ םלועה
 ול רמא ונב תא ול ביתכהל דחא אב אינוריט ביתכמ היהש ימל לשמ םש ב"'גאבו ,םש רייספב 'יעו 'וכו תומוא
 ןושלהו איי ייפ חיספ ןמקל ייעו 'וכו לספנו ןטק אצמנו ודדמ 'וכו המוק לעכו רובג תמ רוחב המ ינבל האר
 ךורעבו ,116 רצ זיל קלח ח"מב סעלרעפ י"ר רמאמבו 'ב ןרט 'ע עיומב .ייעו ילו ר"ל ןונגפכ הינוריט תב תכ מ
 ילואו אוה סמ ןינע אשת יכ שיר ונדמליב ןינוריט קסעל ןיאב ןכו ר"בב םירמאמה וליאב אינוריט 'יפ םש
 רזעלא ר"א 'יגה ט"קלב .התיאר םא : 207 דצ ביכ קלח עיגאלאיריססא ריפ טפירשטייצ ע"מב םג 'יעו (*י"מל ןווכ
 אב ולא 'וכו ורגתנש ייעש ךל עדת חי ש מ ה ךל מ לש וילגרל הפצ וזב וז תורגתמ 'וכו תיאר םא אנובא רב
 ער ןב אוהש ערב תוטש שרוד היה ריאמ 'ר טיקלב קתעוה ןכו .יוכו ריאמ 'ר 7 :נ"חעו וניבא םהרכאל הלו א ג
 אל הרקיע השמ רמא שריפ אל ףרש ךל השע םש היר ישוריבו ,'וכו באוש היתש באנש עשר ןב אוהש עשרב
 הוה שנ רב רח תומש שרוד מיר היה ןכימ (980 דצ ליעל י"מב 'יעו) תשוחנ שחנ השמ שעיו ךכיפל אוה שחנ

 1) (9עשע. 5) 01166. *) ץ0םןה. *) :61שע.
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 ,יידוו ישוכ היהש שוכ ,לפרמאו ררמנ שוכ ול וארקנ תומש השלש לפרמא ימיב יהיו -
 ,םהרכאב ילפאו רמאד אמלעב ילפאו רמאד הלפא הרמא ימא לפרמא ,םלועה תא דירמהש דרמנ
 םשל ןירסלא ןנינח ןיינמ אייחילממ יסוי יר רמא רסלא ךלמ ךויראו ,ןשבכל םהרבא ליפהו רמאד

 לו ו

 \ ,246 דנו 227 ר5 ליפל 2- :(6 סיינק) גיילפ יסנכ ססקיפפ ,'\ "יס ךל ךכ סעוסנפ ,יפ גיכ ןינוכיע ,ב'ע יכ  טוקלי 1
 : 889 ד5 867 ד5 864 דפ ליעכ "פ 8 :'ס ג" סנוגס ,'3 ד"5 סיסספ

 | א לפומא | ָך דורמו ,ן דומגו .יתכנאפ דויטנ | יכ'אהְד שלש .*א'ד 'ג :תנופ [השלש 1

 [ימא - | םלועב דרמ (?א השעש) רימעחש | דורמנ 2 | כנו יל :אפְד יאדו ,יִזָד יאדוו [יידוו | 1 יישוכ
 הרמיא 1 הליפא הרמיא ,ל) הליפא הרמא ,ץֶד [הלפא הרמא | כ"א ול היהש ,ךְד התיהש ,י"ךנ'אזךופ היהש
 הרמא ,י'ךְרְד הליפא ותרימא ,?ך הלפא (][ך ותרמא) ותרימא , ?ך*א הלפא ותרמא כ אליפא הרמוא ,,] הליפאו
 יטאד א'ד .1א ליפאד , ירמאד ,י יליפאו ירמאד ,ירתחפְד ילפאו ירמאד ,] וליפא רמאד | "א הלפא לא
 או ליפאו , "פאו ירמאד ,' יליפאו ירמאד ,תונחפְד ילפאו ירמאד | (; 'ל אמלעב -- רמאד) ?א וליפאו
 4 רמאש ,כנְזךְו רריל םהרבאל (ש2 רמאד) רמאש [םהרבא ליפהו רמאד 8 | ?א יליפאו 'מאש לפרמא א"ד ,ףך ילפאו
 0 | שאה (?א ןשבכב) ןשבכל | ?א לופ םחרבאל ימאנש ,'א דר היל 'מאש ,ןִד דריש רמאש ,פ דריל ,י דריל ול
 \ ,פנא ןינט | ופ הייחולמממ .ןך אייד /'א איחלממ ,ָבְד הייחלממ ,?א איחילממ , | הייחילממ | ?א ךוירא
 : ,?א ןירסילא ,] (?) ןירמוא ןירסלא , ןורפלא שנפ [ןירסלא | 'א איגת | ד ןמת .פ תועמ ןינמ .ש אה ןיינמ
 4 : | כמושל | ךד ןירסיא ,1א רסלא

 : ףא םהל רמא יוכו רשאכ היתו ביתכ אתו היל ןיביתימ םלשו ריב רתונהו ןויצב ואשנה היהו יוכו
 [ ריימכבו ,שרקמח תיב ברחש םויב םתיתונוע לע חמילש ןיכופא לארשי ולטנ םויב ובש חחמש אלא הרצ הניא איה
 : : יוכו ואצי 'וכו ופטי אוהה םויב היהו החמש היהו 'ינש םוקמ לכ ל"א 'וכו תא רומא ןדיד ןנירמא הול ירמא
 החמש אלא תרצ הניא איה ףא לי'א 'וכו רשאכ היהו ביתכהו ןויצב ראשנה היהו יוכו עקחי 'וכו היחי יוכו ףיסוי
 םויב 'וכו ולטנ תמילש יכופא ןמחנ רב לאומש 'ר רמאד 'וכו יכופא לארשי ולטנ םויב ובו םחנמ דלונ םויב ובש
 םויב תיהו ל"א החמש היהו יכ ךלש תא התא רומא ונלש תא ונרמא ירה ול ורמא םש אמוחנתבו ,'וכו םת 'וכו ברחש
 ןכו "וכו תיחי אוהה םויב היהו ןכו לארשיל הלודג תתמש אהיו חישמה תומיב אהיש םסיסע םירהה ופטי אוהה
 ףא םהל רמא 'וכו רשאכ היהו ביתכ ירהו ול ורמא 'וכו תיראש היהו ןכו לותש ץעכ היהו ןכו וכו ואצי 'וכו היהו
 ורמא קר 'יגה ר"יספבו ,'וכו םח ביתכ ךכש םהיתוגוע לע ןיספופא לארשי ןלטנ םויה ותואכש הרצ לש הניא איה
 ומכ אוח אלא לארשיל יכופא איבנה ןתנ אלש הב אצויכ החמש ןיא ןהל רמא 'וכו רשאכ היהו בתכ ירהו ול
 :םתינפל תרורס רבכ התיהש הדגאב ןינעה לכב ושמתשה םישרדמה ירדסמש 'רנו ,םש ג'ל ראשהו 'וכו םת בתכש
 142 רצ ליעל י"מב ייעו) לפרמאו דורמנ תומשה ומכ ושרדל ךירצ ןיאו שוכ לש ונב היהש וטושפכ  .יידוו ישוכ 1
 ריעתו ת''פיב שרפמ ןכו ,'וכו המיב הרב םש י"מבו 845 רצ ליעל 'יעו ויבאכ שוכ כ"ג ארקנו ('וכו בהז הידב
 רלי שוכו יאמ דועו ישוכ אל היל יעבימ יאדו שוכ היהש כ"אד דורמנ אוה היפוג סח ןב שוכד רמימל אכילו םש
 רענש ץראב 'וכו ותכלממ תישאר יהתו ביתכדמו (שייייעו שוכ אוה דורמנש שרפל קחדנ ו'זרהמ 'יפבו) דורמנ תא
 227 רצ ליעל 'יעו םלועה תא רירמהש ררמ ןושל ררמנ ןאכ ושרדו ,'וכו לפרמא אוהד עמשמ רענש ךלמ לפרמאו
 יפל ןוקירטונ ושרד לפרמא םשהו ,'וכ| רמא םירצמ ה"דב 857 דצו יוכו הציעה ןמ ה"דב 847 רצ י"מבו 246 דצו
 ומכ (?הרמא תארוה ןורפסיא 'עב ךורעה לעב תעד יפלו ,הליפא חרזג רזג 'ולכ הלפא (!חרמא רמא ונינפלש 'יגה
 ךשוח ןושל לפרמא רי'בב ןכו ('וכו דחא ה'דב 58 דצ י'מב 'יעו) ךושח י"לב ןורומ שרפמו סרוגו זיפ ליעל ןורוומ
 ט'קלב שרפמ וכו הרמא 'מא לפרמא 'וכו רירטהש דרמנ ונינפלש שרדה י"פעו ,לפואו ךשוח ומכ הל ייפ א הרמא
 ןוילגב ל"יכב ומלשוה םהרבאב דע 'וכו ילפאו רמאד תולמהו ,םלועה ליפאהו דירמהש לפרמא ומש ארקנ המלו
 רקיעמ ןניאש רשפאו ,(ימאד אל םגו ירמאד אלו ר מ א ד םימעפה 'בב םש בותכו) ההיד וידב רפסה בתכב 'רנכ
 "מב ייעו) ,א'ד ןמיס ילב רחא שרד ןהש וא (אמלעב ילפאו 'אד גיל ג"יכב םגו ,םש ךורעב וקתעוה אל ןכו) רפסה
 ט"יכ רי'ב 'יפבו ,ל"ררה 'יחב םג ייעו 'וכו םהרבא ליפהו רמאד רחא שרד ןכו ,('וכו רזעל 'ר ה''דב 858 דצ ליעל
 תוירכח תא דע ירמאדכ תויובב קחישש אמלעב ילפאו יומאד תוער תוריזג רזוגש הליפא ותרימא שרפמו סרוג
 אלא ילפא ןיאש ףיסומ ספדנה "פבו ,שאה ןשבכו וכילשהש קחיש סםהרבאב ילפאו (845 רצ ליעל) םהיפב
 ךל ךל אמוחנתבו ,שיייעו סיעכה ירמ אד 'יגח 'יפ כ'מבו ,םלשורי ינבב ילפמ הוה דח ןנירמארכ קוחש
 םש ןיבוריעבו ,שאה ןשבכ ךותל לופ םהרבאל רמאש 'וכו דורמג הז היה ימו לפרמא ימיב יהיו ד"הה םש
 רמא רמא דחו יוכו א'אל ליפהו רמאש לפרמא ומש ארקנ המלו ומש דורמנ רמא דח לאומשו בר לפרמא
 לפרמא םש ר"יספבו ,861 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו ולוכ םלועה לכ תא רירמהש דורמנ ומש ארקנ המלו ומש
 ימרימל רמאד דורמנ אוה לפרמא ימויב הוהו 'א י"רתבו 'וכו שאה ןשבכ ךותל וכילשהל הליחת םהרבאל גוורזנש
 לכב ה"כ .ךויראו 8 :54 רצ "וכו ןעטפירשניאלייק ןעשיריפא-שינאליבאב איד דלאצעב םג 'יעו 'וכו ארונל םרבא
 ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ל"יכב םלשוה ןכ .אייחילממ | : ךוירא בותכ ארקמבו ,'ב א"יכמ ץוח םירפסה
 תירקיעה ייגה 'רנ ןיר ס ל א ןנינח ןיג מ ונינפלש ייגהו ,724 דצ ג'ח א"הגאו 269 רצ עיפארגאעג רעיוביינ ייעו
 ונשנו לארשי ץראב ןהב אצויכ ןיאש ןירסלא תוריפה םש אלא ןירסיא עבשמה םש שרוד וגיא י"רו ,נ"חב םג ייעו
 ב ןהב אצויכש יפל וכו וליא ןוגכ 'וכו אפכר לש לצב 'וכו [יכב] לעב םוש והזיא ג"פ ףוס ןושאר רשעמ אתפסותב
 בא ב"פ שיר יאמד 'שוריב 'יגהכ לי'צו 'וכו י"אב םהב אצויכ םהב שיש יפל 'וכו ןיקסרפה ןירסאליאה לבא לארשי
 /(886 רצ) ץראווש אייר ידידיל הירא ןויגח 'יפב שייייעו 'וכו י"אב ןחב אצויכ ן י א ש די לע 'וכו ןיקטספאהו ןירצלאה
 ןירצלאב 'ד ח"מ א"פ תורשעמ 'שוריבו 'וכ| הפילק ושעיש ימ 'וכו ןיקסרפה ןירסליאה איפ שיר םש אתפסותב דועו
 שירדו ןירסלא וארקנ תמל 'ולכ ןירסלא אתפסותב ןניגת ןיינמ רמאמה םעטו ,'וכו ושעישמ יוכו ןיקטספאבו
 'וכו ץקמ אכה ןמ 'וכו תשא אשנ ןנינת ןיינמ ה"מפ ןמקל םג 'יעו רסלא ץרא םש לע ןכ ואוקנש רסלא
 "גה ר"פדב ספדנה ר"ב "פב םגו ,48 דצ ןעמאננעצנאלפ 'י'ע (?ןייסלא תארוהו ,ח'פ תומבי אתפסותבו
 תועטב ףסונ פיייכבו ,'וכו רסלא ןושל ןירסיא ןירוק ונאש עבטמ םש שריפש אלא 'וכו ןירסלא ןנינת אה  ןיינמ
 :רסלא םשל ןירסיא וארקיש אוה קחודו ,רחואמה תייכו 'יסופדב קר אתיא ןירסיא "יגהו ,תועמ ןינמ 'יפה
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 אל התא קר ול רמאו ןתנ אב ,(א ז ביש) 'וג ותיבב ךלמה בשי יכ יהיו יתכ אהו ,ויתולמש
 םימ ואצי אוהה םויב היהו ןוהל רמא ,ךדיד רומא ןדיד ןנרמא היל 'מא ,(טי ח אימ) תיבה הנבת
 היהו .(גי זכ היעשי) 'וגג לודרג רפושב עקתי אוהה םויב היהו ,(ח די חירכ) םלשורימ םייח
 ,(אי אי ש) תינש י*י ףיסוי אוהה םויב היהו .(אכ ז םש) וגו רקב תלגע שיא היחי אוהה םויב
 הדכלג ושאכ היהו 'תכהו היל ןיביתמ ,(חי ד לאי) סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו
 םהיתונווע לע יכפיא לארשי ולטנ םויב ובש החמש איה רוע ןהל רמא ,(חכ חל תימרי) םלשורי
 םת שדקמה תיב ברחש םויב םהיתונווע לע לארשי ולטנ הלודג יכפיא ןמחנ רב לאומש :ר רמאד
 : (בכ ד הכיא) 'וגו ןויצ תב ךנוע

 : (כי'כ יד) ךנוע ספ 'פ 3/9 יפנכ סכיל 7 :עיפ ןטקל יע 2

 (' ותואבש) ותואש ויתולמש : ךְד וידגב ,1א] ויתולמש תא ,נ?א [ויתולמש 1 | 5 ךרצ ,י ךרצוהש ,כ ךרצנש
 םהמ וכיו ריהה ןירדהנסלש הבורכ לוקש היתש השנמ ןב . . םויה ותואבש ויתולמש ,יַמ השנמ ןב ריאי גרהנ םויה
 | 2 ןירדהנס יצחכ היהש ןאכמ שיא הששו םישלשכ אלא ןאכ 'תכ ןיא הששו םישלש שיא הששו םישלשכ יעה ישנא
 חינה יו [וגו | ל יל ,] היל ןוביתא ,* היל ןיניתמ ,תגאְד 'תכהו היל ןיביתמ ,?א 'יתכהו [ם 'תכ אהו*
 איבנח ןתנ אב [ול --אב | ית"א 'ל ,ן ויביוא לכמ ביבסמ ול . . ,1 בינפמ ול . . ,5 "וגו ול . . ,5 ול
 הניא (] איה ,כ איה ףא ,ך'א] איה דוע) דוע (2 ןהל) םהל רמא ,?א 'אנש החמש הניא איה ףא ,ם ול 'או
 התא קר** | י רמאו איבנה ןתנ . .איח ףא . . רמא ,תכנ'אוְד ול רמאו ןתנ אבש (ָך המילש החמש) החמש
 ,יאו ןנירמא :גפ [ןנרמא | י 'ל :פ וגו ,ן ימשל תיבח תא ,אְד ימשל תיב / ןכג*א [תיבה 2 | ל התא אל [אל
 אהו :כיאד ₪ 'תכהו :תופ [היהו | תכ.ןחל ,ןְד םהל .נאפ [ןוהל | ₪ ךדיד תא רומא | ְד ןרמא
 ופטי . . ףיסוי . . היחי אוהח םויב חיהו [סיסע -- היחו | 5 'וגו /ךכ םילשורימ ,א [םלשורימ | 11א ₪, יתכ
 . - ופטי . . היחי אוהה םויב היהו ,*א . . עקתי . . ףיסוי . . ופטי . . חיחי אוהה םויב היהו ,יכנ'אופד . . עקתי . .

 | *א וז [איה דוע | תכ1 םילשורי | ן יל ,1אפ 'תכ אחו [תכהו | ו ןוביתא .?א ןיביתימ 5 | ןך . . עקתי
 / | יספופא ,?א ןיספופא :פ5ְָד יכפוא ,כ יכופא ,ץ יכפא ,ןר [יכפיא | 2 םש ,'א התיה ,] תייח -, [החמש 6

 | יע?א ינמחנ | 'פ יל שדקמה -- רמאד 7 | םחיתונוע | *ףך ןיסופופיא ,' ןיסופופא , ?ך ןיספופיא ,1"ך ןיסופיפא
 | יכגופ ךתולגהל ףיסוי אל [ווגו 8 | א ברחשכ [ברחש םויב | ' ןיסופופיא , *א ןיספופא ,ך יכפוא כ ] יכופא /4) יבפא

 ינב ולעמיו עשוהי תא 'ה יחיו םש הליגמבו ,'וכו ויתולמש עשוהי ערקיו 'וכו שיא תששו םישלשכ יעה ישנא םהמ
 ערק םויב ובש החמש הניא איה ףא ץראה לכב ועמש יהיו עשוהי תא יי יהיו 'תכהו ר"מבבו ,'וכו לארשי
 ויתולמש עשוהי ערק ובש 'וכו איה ףא ל"א עשוהי תויתכ יהיו ביתכ אהו תור שרדמבו ,'וכו ערקיו 'נש ויתולמש
 יוגה םע תמכסמ כ'ייכ 'יגו ,תייפיב 'יעו וכו ערקש רמאק אלו 'וכו עורקל ךירצש ןאכ ןושלה ק"'קו 'וכו ערקיו ינש
 לש הבורכ לוקש חיחש ריאי גרהנ םויב ובש החמש הניא ןול רמא עשוהי תא 'ה יחיו ןוביתיא רתסא שרדמב
 לוקשש ריאי תז שיא הששו םישלשכ אלא כייכא םישנא הששו םישלש שיא הששו םישלשכ 'וכו םהמ וכיו די'תה ןיררהנס
 ףא לייא 'וכו יהיו ןוביתא םש רייובו ,פייכ 'יג םג 'יעו ויתולמש עשוהי ערקיו םש ביתכ המ ןירדחנס לש הבורכ
 שיא הששו םישלשכ אלא כ"כא הששו םישלש 'וכו וכיו ינש 'וכו הבורכ לוקשש ריאי גרהנש החמש הניא איה
 ףא ל"א 'נכו ועמש יהינ יוכו יחיו ןהובישח םש אמוחנתבו .ןירדהנס לש חבורכ לוקשש השגמ ןב ריאי הז ןדוי ר"א
 הששו םישלשכ 'וכו וכיו ינש יוכו לש ןבור דגנכ לוקשש תשנמ ןב ריאי לפנ קרפה ותואבש החמש לש הניא איה
 :הל גייל רייספבו ,'א דיימ ןירדהנסו 'ב א"כק בייב 'יעו ןירדהנס לש ןבורכ לוקשש השנמ ןב ריאי הז רמ רמאו שיא
 ('ח 'ז) בישב ןינע ותואב קוספה ןושלו ,םש א"מב קוספה אוהו םירפסה ראש 'יגכ יתהגה ןכ .אל התא קר 1
 אב ובש החמש הניא איה ףא ל"א 'וכו בשי יכ יהיו ביתכ אהו תור שרדמב ןכו ,ימשל תיב יל הנבת התאה
 לכל דוד יהיו ןוביתא דוע רמאמה הז ינפל אתיא רייובו ,נ"חעו תיבה תנבת אל התא קר ול רמאו איבנה ןתנ
 םש) דוד תא ןיוע לואש יהיו וב בותכש החמש הניא איה ףא ןחל רמא (דייי ח''י א'ש) ומע יי'יו ליכשמ ויכרד
 ריייספבו ,שיייעו בירקמה אוה יחיו 'תכתו דוע ףסונ רימבבו ,םש אמוחנתבו רתסא שרדטבו הליגמב םג 'יעו (יש םש
 יתיו 'נש םוקמ לכבש ךתטיש לע בישהל ונל שיש המ ונרמא ניבשרל ןל ורמא .יוכו היל ימא 2  :חל גיל
 םג ייעו 'וכו אוהה םויב היהו םהָל רמא החמש שמשמ הי הַו ינש םוקמ לכבש ךחייאר התא רומא הרצ שמשמ
 תוכרבו תובוט לכ ךייח םיהלאל יל יי היהו תרמא התא בקעיל הייבקח ול רמא 'וכו םולשב יתבשו 'פל ע"פ ןמקל
 םויב היהו 'וכו היחי אוהה םויב היחו 'וכו ואצי אוהה םויב היחהו הזח ןושלב אלא ןנתונ יניא ךינבל ןתונ ינאש
 יכפא 'יגה יכפא 'ע ךורעב .יכפיא 6 = : 'וכו עקתי אוהח םויב היהו 'וכו ופטי אוהה םויב היתו 'וכו ףיסוי אוחה
 ,רבוש ומכ ןוערפ רטש יימורו (!ייילב ייפ םש ע*ומבו ,םהיתונוע םהל לחומ ימולכ יכפא החנהל ןירוק י'לב םש 'יפו
 ר''כיאב םג אתיא הז רמאמ ןונגסבו ,י"לב ןוערפ ןיספופיא אייכ ר"'ב 'יפב שרפמש ומכו (*ןיספופא 'יגה םעט ןכו
 םהיתונוע לע יכופא לארשי ולטנ הבש 'וכו תוניק תליגמ התיה הבוט ןמחנ רב (לאומש לי'צו) לאעמשי ר"א םש ביימ
 םויב היהו [ל"א] ךליד רומא ןליד ןנירמא היל ןירמא ו'דו ר''פדב 'יגח רייובו ,'וכו ךנוע םת ד"חה שדקמה תיב ברחש םויב
 יגלפ לע לותש ץעכ היחו 'וגו םייח םימ ואצי אוהה םויב היחו 'וכו היחי אוחה םויב היתו 'וכו ופטי אוהה
 הרצ הניא איח ףא ןהל רמא םלשורי הדכלנ רשאכ היהו 'וכו היל ןיבתמ םיוגב בקע י תיראש הי הו םימ
 'וכו םויב 'וכו ולטנ המילש ןיס פו 5י א ןמחנ בר רב לאעמשי 'ר רמאד 'וכו ןיס פו פי א 'וכו ולטנ םויב ובש
 םהל רמא ךליד תא רומא ןליד ןנירמא היל ןירמא רתסא שרדמבו ,ךתולגהל ףיסו' אל ןויצ תב ךנוע םת ד"הה
 היהו יוכו עקתי אוהה םויב היחו 'וכו בקעי תיראש היתו 'וכו תיחי 'וכו ואצי 'וכו ופטי אוהה םויב היהו ביתכ
 םחנמ דלוג םויב ובש החמש אלא הרצ הניא איהה ףא ןול רמא 'וכו רשאכ היהו חיל ןוביתה 'וכו לותש ץעכ
 ירמא תור שרדמבו ,'וכו םת דייתה 'וכו ברחש העשב 'וכו חלודג יכופא לאומש 'ר רמאד 'וכו יכופא לארשי ולטנו
 עקתי 'וכו היחי 'וכו ףיסוי 'וכו ואצי 'וכו ופטי אוהה םויב היהו םהל רמא ךדיד תא רומא ןדיד ןנא ןנירמא היל
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 תא י'י יהיו 'תכהו היל ןיביתמ ,ןחטיהל ןיכירצ םיטיחה קתמל ךירצ לררחה ןוגכ היישע ןיכירצ
 יהיו 'תכהו היל ןיביתמ ,בודה התוא ול הגודונש החמש הניא דוע םהל רמא ,(ב טל סש) ףסוי
 יהיו 'תכהו ,אוהיבאו בדנ ותמ [םויב ובש החמש הניא דוע] םהל רמא ,(א ט ארקיו) ינימשה םויב
 ןיינבב זנגנש החמש הניא דוע רמא ,(א ורבדמ) ןכשמה תא םיקהל השמ תולכ םויב
 עווקל ךירצש החמש הניא רוע רמא ,(זכ ו עשוהי) 'וגג עשוהי תא י*י יהיו 'תכ אהו ,תיבה

 : 'ס 'ט סעוק ,ג"יפ סטוק 6פפקוס 4

 םיטח) תוכירצ ןיטיחה קתמל ךירצ (יכ לדרח) לדוחה [ןחטיהל -- לדרחה | פ יל ,א ומכ [ןוגכ | 1 ךירצ 1
 םיטחה (ם ןיפומרת ןכו) קתמל ןיכירצ ןיסומרות קתטל ךירצ (ן לדרחה) לדרח ,יכ 1 ןחטהל (י ךירצ ןיטח ,כ ךירצ
 לדוחה י?א ןחטיל ןיכירצ םיטח קתמל ךירצ סומרת קתמל . . לדוח ,1א] 8 ןחטהל (ן תוכירצ) ןיכירצ (פ םיטח)
 ' תו ןוביתא | תִד קתמיל (ןך םיכירצ םיסומרותה) ןיכירצ ןיסומרותה ןחטהל םיכירצ םיטחה (][ך קותומל) קותמל . .
 /23?או חילצמ שיא יחיו . . תא /פ 'וגו ףסוי תא [י:אדיל ףסוי תא* | תן יל ;פ 'תכ יכ אהו ['תכהו | ?א 'ירמא

 י"תכיאוד הגוורזנש .גפ [הגודזנש | ךֶד המילש ₪ ,כגאופ [החמש | יכ'אופ = איה [הניא | פ דועו ל | ל יל
 ןיביתמ | י וינודא תשא אשהו הנוז התוא ,?א בודה תא ,ף הבודה התוא ,[זְך בוד התוא | ?א וב | ?א הרגש

 ,ילא [ינימשה | ן יל 'תכהו 8 | ('אָפ 'ל אוהיבא -- ןיביתמ) א 'ל ,ןך . . ןוביתה ,] . . ןוביתא [היל
 / כ םויב ובש . . הניא איה דוע [י םויב ובש -- דוע* | ן לארשי ינקזלו וינבלו ןרהאל . . ,ףכגְד השמ ארק ₪
 ,] תמ ,יכנ?א [ותמ | ל יל ,ןְד המילש החמש הניא דוע ,ן םויב ובש . . איה ןיידע ,?א ובש . . איה דוע
 21 [ןכשמה . . םיקהל 4 | ןךֶו היל ןוביתא , נפְד 'תכ אהו . . ,י'א 'תכחו היל ןיביתמ ,?א ['תכהו | ןְךְד ותמש
 ,יכנא החמש . . איה דוע [החמש ---דוע | (ךומסב ןכו) ?א יל :כנאְוְד םחל רמא [רמא | יתג?אד 'ל :פ םיקהל
 /1 ןיינבב |  וזנגיש ,ן וזנגש , ךְד הזנגנש ,כ ןכשמ . . ,י ןכשמה זנגנש ,אפ [זנגנש | ף 'ל ,ן החמש . . אית ףא

 ,ל1אד 'תכהו . . , ] 'תכ אהו היל ןיביתמ ,?א 'יתכהו .ף ['תכ אהו 5 | ן שדקמה תיב [תיבה | יתכנאפךד ןינבב

 ,| ךוצש | פ יל ,י?א החמש . . איה ףא .1'א] החמש . . איה דוע [החמש ---דוע | ן היל ןוביתא ,[ך 'תכהו ןוביתא

 תיבקח הארש ןויכ 'וכו ףוסמ טיבמו הפוצ סדא היה ןושארה םויב ה"כקה ארבש רוא ןומיס רב הדוהי ר"א ךכש

 ,'וכו עורז רוא 'נש םיקירצל עי'גב וזנג ןכיהו 'וכו ענמיו הישז םהמ וזנגו דמע לובמה רודו שונא רוד השעמ
 ינפמ זנגיל דיתע ורואש ןהל רמא וזב שי הרצ המ  רוא יהיו בתכ ירחו ול ורמא נ"בשר תא ובישה ה"פ ר''יספבו
 י"מב ע*יעו היילפ ריומשבו ג"כפ ריייספבו 'יסופדה תחסונב 108 דצו 88 דצ ליעל םג רדסנ סיביר רמאמו ,תורואמה

 סומרותה קתמל ךירצ לדרחה ןוגכ ייגה 95 דצ ליעל  .'וכו לדרחה ןוגכ 1  :'וכו הרוא ינת ה"דב 91 רצ ליעל
 לבש החמש הניא איה ףא ןהל רמא 'וגו ברע יהיו ןוביתא ו'דו ריפדב םש ריייובו ,ני'חעו 'וכו םיטחה קתמל ךירצ
 ףא ןהל רמא ישיש ישימח יעיבר ישילש ינש םוי 'וכו ברע יחיו ןוביתיא 'וכו םימש יכ 'ותכד יהדה תולבל דיתע 'וכו המ
 תור שרדמבו ,קיתמהל ייכירצ ןיסומרותו קתמל ךירצ לדרחה ןחטל ןיכירצ ןיטיחה 'וכו תמ לכש החמש הגיא איה
 םיטש יכ ינש תולבהל םימש ןידיתעש החטש הניא איה ףא םהל רמא דחא םוי יוכו יהיו ביתכהו היל ןיביתימ
 הניא איה ףא םהל רמא יששו ישמחו יעיברו ישילשו ינש םוי 'וכו ברע יהיו ביתכ אהו היל ןיביתמ וחלמנ ןשעכ
 רתפא שרדמבו ,ןחטיל ןיכירצ םיטחה קתמיל ןיכירצ ןיומרתה וקיתמהל ךירצ לדרחה ןוגכ 'וכו המ לכש החמש
 ץראהו 'וכו םימש יכ ד"הה תולבהל ןידיתע ןה 'וכו המ לכש החמש הניא אדה ףא ןול רמא דחא םוי 'וכו יהיו ןוביתא
 ארבנש המ לכש 'וכו אדה (ףוא ר"פדב) ףא ןול רמא יששה םוי דע ישילש םוי ינש םוי ביתכהו ןוביתיא הלבת דגבכ
 ריימבבו ;קתמהל ןיכירצ ןיסומרתהו לררחהו ןחטהל ןיכירצ םיטחה ןוגכ המילש היישע ןישענ ןניאש היישע הכירצ 'וכו
 ןוביתה 'וכו םימש יכ 'נש תולבהל רדיתע 'וכו המ לכש החמש הניא איה ףא םהל רמא רחא םוי 'וכו יהיו חיל ןוביתה
 ךירצ לדרחה ןוגכ תיישע םיכירצ 'וכ| המ לכש החמש םניא םח ףא םהל רמא תישארב ימי תששמ יהיו לכ היל
 דחא םוי 'וכו ברע יהיו רמוא דוע והובישה םש אמוחנתבו ,ןחטיל 'יכירצ םיטחו קולשל ןיכירצ ןיסומרתהו קתמל
 והובישה 'וכו םימש יכ 'נש תולבל ןידיתע ןושאר םוי השעמ לכש החמש לש הניא םו' ותואב אוה ףא םהל רמא
 ימי תשעמ לכש תחמש לש םניא םה ףא םהל רמא יששה םויו ישימח םויו יעיבר םויו ישילש םויו ינש םוי ירהו
 ר"יספבו ,קיתמהל ךירצ סומרותה קיתמהל ךירצ לדרחה ןוחטל םיכירצ םיטח ןוגכ תרחא היישע םיכירצ תישארב
 תתיהש בודל ויפו טמפ ןמקל ןכו גל םג בורו ,רפיטופ תשא .בודה התוא 2 :  (:ב ז"טק) ג''כפ ריייספ 'יעו הל גייל היפ
 הנמרזנ ןכ ךותמש החמש חניא איה ףא ןחל רמא חילצמ שיא יהיו 'וכו יהיו ןוביתא ריייובו ,נ''חעו 'וכו תלכשמ
 רתסא שרדמבו ,בודה תא וב תוגתמש 'וכ איה ףא ל"א 'וכו יהיו 'תכהו היל ןיביתה ר"טבבו ,העשר התוא ול
 רמא 'וכו יהי! ביתכ אהו תור שרדמבו ,בודה התוא התרגתנ ךכ ךותמש 'וכו אדח ףא ןול רמא 'וכו יהיו ןוביתא
 ךכ ךותמש החמש לש הניא איה ףא לייא 'וכו יהיו ותובישח אמוחנתבו ,רובב יתוא ומש יכ ביתכד 'וכו איה ףא
 ביתכהו 8 :הל גיל ה''פ ר'יספבו ,'וגו וינודא תשא אשתו 'וכו רחא קוספב רמאנש 'וכו בודה ותוא ול הנמרזנ
 םימש וב וארבנש םויכ ה"כקה ינפל החמש התיה םויה ותוא אינתו 'וכו ביתכהו 'ב 'י הליגמב .ינימשה סויב
 םויה ותואבש החמש הניא איה ףא לייא יוכו יחיו ןוביתא םש רייובו ,שיייעו אוהיבאו בדנ ביכש אה יוכו ץראו
 אהו תור שרדמבו ,שייייעו 'וכו םויב ובש 'וכו איה ףא ל"א השמ ארק יוכו יהיו ביתכהו ר"'טבבו ,'וכו בדנ ותמ
 וינבלו ןרהאל השמ ארק 'וכו יהיו ןוביתיא רתסא שרדמבו ,שייייעו וכו ותמ ובש 'וכו איה ףא ל"א 'וכו יהיו ביתכ
 המ 'וכו יהי) בתכ ירהו ול ורמא רי'יספבו ,'וכו לארשי לכ םהל וכבו 'וכו ותמ םויה ותואבש בוט וניא ףא ןול רמא
 זנגנש 4 :'א א"יכו םייכב אתיל ןכו הל ג'ל אמוחנתבו ,תומל םידיתע והיבאו בדנש ןחל רמא וזב שי הרצ
 הטוס 'יעו 'וכו דעומ להא זנגנ ןושארה תיב הנבנשמ םש אתפסותב אתיאדכו שדקמה תיב ןינבב .תיבח ןייניבב
 ,שדקמה תיב ינפמ זנגל דיתעש ינפמ ןהל רמא תולכ םויב יהיו בתכ ירחו ול ורמא סש ריייספב ןכו ,םש
 ייגה רימבבו ,זנגנ תיב לש ונינב חנבנש םויב ובש החמש הניא איה ףא ןהל רמא יוכו םויב יהיו ןוביתא ר"יובו
 שרדמבו ,שיישרה 'יחב שיייעו תיבה ןינבב ל'צו תיבה תיבב זנגנש 'וכו םהל רמא 'וכו םויב יהיו ו'דו ר"פדב
 ידמב תרחא 'יגו ,'וכו ונינבב ל''צו םלוע לש ונינב וב זנננש יוכו אדה ףא ןול רמא יוכו םויב יהיו ןוביתיא רתסא
 לא אבל תשמ לוכי אלו 'נש שדקמה תיב ןינב זנגנ ובש רכו איה ףא םהל ךמא .וכו םויב יהיו ביתכ אהו תור
 ןכיו יוכו לעמ לארשי יגב ולעמיו וירחא ביתכדכ .ויתולמש עורקל ךירצש 5 : הל גיל אמוחנתבו ,עי'צו דעומ להא
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 ינש םוקמ לכ (רמא) ןנחוי יר ישמ ןועמש יר : שורושחא ימיב יהיו יוו ןיחווצ לכה וליחתה ךכ
 ןב לאומש יר אתא ,הב אצויכ ןיא החמש םא ,הב אצויכ ןיא הרצ םא ,החמשו הרצ שמשמ יהיו
 םיהלא רמאיו 'תכהו היל ןיביתמ ,החמש הי הו הרצ יהיו ינש םוקמ לכב ,וגלפ הרנעו ןמחנ
 ותואב שמתשהל םלועה הכז אלש החמש הניא רוע םהל רמא ,(ג א תישארב) רוא יהיו רוא יהי
 5 ,ופוס רעו .םלועה ףופמ הב טיבמ םדא היה ןושאר םויב תארכנש הרואה התוא הרוי 'ר רמא  ,רואה
 רע רואו ךלוה הגונ רואכ םיקידצ חרואו ריהה םיקידצל הונג םיעשרב היבקה הפצש ןויכ
 רמא ,(ה א תישארב) [דחא םוי] רקב יהיו ברע יהיו 'תכהו היל ןיביתמ ,(תי ד ילשמ) םויה ןוכנ

 וחלמנ ןשעכ םימש יכ תולביהל ןיריתע ןושאר םויב ארבנש המ לכש החמש הניא רוע םהל
 (ח א תישארב) *ניש םוי רקב יהיו ברע יהיו 'תכהו היל ןיביתמ ,6 אג היעשי) הלבח דגבכ ץראהו
 10 תישארב ימי תששב אובנש המ לכנש החמש הניא דוע םהל רמא ,יוגו יעיבר םוי ישילש םוי

 ש

 /(י6 סיייק) ג''כפ יסככ ספקיקפ ,108 דלו 88 75 ליעל "ע ₪ - :כ"סו 21 דל ליעל "יע 4 | :זייכט 'כ סיעכי 'קלי 8
 : 95 75 ליעל 10 | :'6 "י םניגס ,ס'לפ סנכ פועט

 [יכאד יוו* | (תור) יא וחווצ ,כ ןיחוצ ויה , [ךֶוְד םיחווצ . . , ] ןיחווצ וליחתה ,(רתסא) לא [ןיחווצ ---וליחתה 1
 | נו םשב :תכפ םושמ ,ך סשמ | תכגופד אבא (ן יברב) רב ₪ [ןועמש | שורושחא | גל יל ,ןתיוו יו , ייוו

 .לא [ןיא | תכופד פאו .ג?א [פא | תכגוד היצ - .?אפ [ויא 2 | תכפד לכב /גאו [לכ | תגוד 'ל רמא
 | ך דנעו /תיא אדנעו ;כו הדנע :4"אפ [הדנעו | י"א ינמחנ 8 | יתכג'אופד רג | תכנופד החמש ₪
 | ת ןיביתה ,ן ןוביתא ,?א ןיביתימ | ךִד שמשמ ₪ ,יכנאופ [יהיו | א לכ | 5 גלפ ,ךְך אגלפ ,כנא| [וגלפ
 [דוע | ד ל :ופ ןחל רמא . תכנא [פהל רמא 4 | תפד יל .יכגאו [רוא יהי --רמאיו | 8 'תכ אהו
 התואב | תד המילש  .יכנאופ [החמש | יתגאופד - אה כ [הניא | כ ל ,ילא ףא ,ן ןיידע
 | תכגאופד ןומיפ (ת דייג :אָד רב) ירב ([ך הדוי) הדוהי 'ר | כא רמאד 5 | יאפ הרוא . . ,[ךכןְד הרואה

 לובמה רודב ,?א םיעשרה תורודב [םיעשרב 6 | 3ך 'אה ,כנ'אפְד ןושארה / תא] [ןושאו | 1אפ הרוא
 . אפ אבל דיתעל ₪ [םיקירצל | 2 לובמה רודבו הגלפת רודבו שונא רודב ,תרנ'א] פד הגלפה רודבו
 |  יתכ אתו | %א יל תיל | ן ןוביתא ,?א ןיביתימ 7 | 'אל .יוגו [תכנופד םויה -- ךלוה* | תכג] אובל

 [החמשל | יכגאופ .- איה [הניא | ל יל :ו ןיייע [תכגאפד רש | ג ןול 8 | יתדל יל [כנאופ דחא םוי*
 ,ך תולבל :כַאָו תולבתהל ,י תולבחל ,1 [תולביהל | יכנ דיתע | 'א דחא :יכ] ןושארה | ך המילש ₪
 | לא יל היל | תו ןוביתא ,?א ןיביתימ ,כג'א [ןיביתמ | אל 'וגו [תכגוְד הלבה -- ץראחו* 9 | [ך תולכל
 ישלש םוי ,ןךְו יששה םוי ישימח םוי יעיבר םוי ישילש םוי [וגו --פוי 10 | ך 'ב :תכנאו ינש | ן יל יתכהו
 יד םויו 'ג םויו ,ך 'ו םוי . . ג םוי ,'ך 'וה םוי . . 'ג םוי ,?א יששה םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םו' , ] ישש םוי ישמח םוי . .
 ,יכגַאָ) [החמש | ן הגיא דוע איה ,יכנא הניא איה דוע [הניא דוע | י ישש ישימח יעיבר ישילש , 'א 'ו םויו 'ה םויו

 | ן תששל | י אובש ,ךפ וארבנש ,ן] תארבנש ,ָך 'ארבנש | ןך יל המ | ך המילש ,ןך המילש החמש

 ליתמעב 'יעו רתסא שרדמבו רייוב ןתציב עקעקל ןכו שרושה לכ רוקעל הציבה לכ רוקעל 'יפו ,'וכו ףלא שרחה רמא
 רמא ןנחוי 'ר םשב (ו'דו ריפדב ח"'כ) אבא רב ןועמש ייגה א'יפ ר'ייובו ,ןיאצחל השרדו .וגלפ הדבעו 8 :תציב יע
 הדבע (לאומש ל''צו) לאעמשי 'ר אתא הב אצויכ החמש ןיא החמש םא הב אצויכ הרצ ןיא הרצ םא יוכו םוקמ לכ
 םוקמ לכ ןנחוי 'ר םשב רמא אבא יבר רב ןועמש תור שרדמבו ,הרצ ןיא היהו החמש ןיא יהיו ינש םוקמ לכ אגלפ
 'ר אתא םלועב התומכ החמש ןיא החמש םא התומכ הרצ ןיא הרצ םא החמשו הוצ [שמשמ יהיו] רמאנש
 ןתנוי 'ר םשב אב רב ןועמש רתסא שרדמבו ,תחמש היהו חרצ יהיו 'נש מ"כב אגלפ אדבעו ינמחנ רב לאומש
 הדכעו ןמחנ רב לאומש 'ר אתא 'וכו הב אצויכ תרצ ןיא הרצ םא 'וכו שמשמ יהיו ינש מ"יכ רמא (ןנחוי 'ר לי'צו)
 'ר םשב אבא רב ןועמש 'ר רמא ג'יפ ר"מבבו ,החמש היתו ינש םוקמ לכו חרצ שמשמ יהיו ינש םוקמ לכ וגלפ
 יהיו ינש םוקמ לכב אגלפ הדבעו גיבשר אתא 'וכו הב אצויכ חרצ ןיא הרצ םא 'וכו שמשמ יהיו ינש מייכ ןנחוי
 ינש םוקמ לכ רמא י"ר םשב אבא רב ןועמש 'ר ינימש אמוחגתבו ,400 רצ ליעל יימב 'יעו החמש היהו הרצ
 היהו לכ לבא הב אצויכ החמש ןיא החמש םאו הב אצויכ הרצ ןיא חרצ םאו החמש שמשמו הרצ שמשמ יהיו
 ימי תששב תארבנש הרוא 21 .דצ ליעל ינתדכ .'וכו םלועח הכז אלש 4 :םףסוי ץעב 'יעו םש ליצש 'רנו החמש
 ןוביתה ודב 'יגה רימבבו ,'וכו תרואה התוא הרדוי 'ר רמאמ איבמו ,'וכו אובל דיתעל םיקידצל חזונג 'וכו תישארב
 הרוא התואב שמתשהל םלועה הכז אלש החמש חניא איה ףא םהל רמא 'וכו רוא יהי םיהלא רמאיו בותכה היל
 'וכו םלועה ףוסמ הב טיבמו הפוצ םדא היה ןושארה םויב ה'בקה ארבש הרוא התוא ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמאד
 םיקידצל חרואו 'נש ליעל םיקידצל הניקתהו הזנגו דמע הגלפה רודו לובמה רודו שונא רוד ה"בקה חארש ןויכו
 ותואב 'וכו הכז אלש יפל 'וכו איה ףא ןהל רמא 'וכו רמאי) ןוביתא םש ר"יובו ,םויה ןוכנ דע רואו ךלוה חגונ רואכ
 רוד השעמ הי'בקה הארש ןויכ 'וכו הב טיבמו הפוצ םדא ןושאר םויב 'וכו ארבש רוא ןומיפ רב הדוהי ר"אד רואה
 ינש ןדע ןגב וזנג ןכיהו םרוא םיעשרמ עגמוו 'יתכד ה"'דה ןהמ וזנגו דמע 'ילקלוקמ ןהש לובמה רוד השעמו שונא
 יוכו הכז אלש וכו איח ףא ןול רמא 'וכו רמאיו ביתכ אהו ןוביתא רתסא שרדמבו ,החמש בל ירשילו קידצל עורז רוא
 לובמח רורבו שונא רודב ה"'בקה חתפצש ןויכו 'וכו טיבמו הפוצ םדא היה 'וכו תארבנש הרוא פ'ביר רמא הרוא התואל
 שרדמבו ,'וכו עורז רוא ד"הה ע"'גב וזנג ןכיהו 'וכו ענמיו ד"הה םהמ וזנגו דמע וינפל אוטחל ןידיתע ןהש הגלפה רודבו
 תרוא התואש הֶרוא התואב 'וכו תכז אלש החמש לש הרוא הניא איה ףא םהל רמא 'וכו רמאיו ביתכ אחו תור
 שונא רודכ תאצל םיעשר ןידיתעש הארש ןויכו (ו"דו ר"פדב ה*כ) ופופ דעו םלועהמ תפוצ םדא ןושאר םויב תארבנש
 אמוחנתבו ,'וכו עורז רוא ינש ל"על םיקידצל וזנגו 'וכו ענמיו ך"הה החקל םודס ישנאכו הגלפה רודו לובמה ישנאו
 רואה ותואב 'וכו הכז אלש יפל .החמש לש הניא איה ףא סהל רמא החמש ירה 'וכו רמאיו םימכח ובישח םש
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 םרכ ול היהש ךלמל ,( גפש) 'וגו רימשהל ןמה שקביו ,(א א רתסו) שוריושחא ימיב יהיו
 רקעמ ישילשה ,תולוכשאב בנומ ינישה ,תוללועב ףטקמ ליחתה ןושארה ,םיאנוש 'ג ול וגוורזינו
 רגפמהו שרחה רצנרכובנ .(בכ א תמש) והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ הערפ ךכ ,םינפנב
 ןמה ,ףלא םלוכ ימא ןינבר 4 ,ףלא רנפמהו ףלא שרחה הרוהי יר םשב היכרב יר ,(וט רכ בימ) ףלא
 וארש ןויכ ,(גי ג רתסא) יוגו םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשה ל הציבה לכ רוקעל שקיב

 וניזפס יכפפ ,סייכ 'פ סלוע כדק ייעו ,(5י* 'ס) סיס סככ 'פ לטקס ,'פ טיי ס"פ ןיכדסנס ,'6 'פ ייפ סיכדנ 'טוכי 4
 :'נ ייפ סנ סעוסנפ ,'5 "5 ןיכדסנכ ,'5 ס''פ ןיעינ ,ס"כט "יפ

 כ גוהל) גווהל רימטשהל םש התיה הרצ תמו ,₪ דבאלו גווחל דימשהל ['וגו -- שקביו | שורושחא 1
 דבאל . . המו ,1א 'וגו דבאלו . . המ , (רתסא) '] דכאלו (1 גרהל) גורהל . . םש .. המ | ,(תור) יתתכְד דבאלו
 = /יכנאופ [פיכ | ך םדאל לשמ ,?א 'תאל ,'אְד ךלמל לשמ .יכגופ [ךלמל | ה םידוהיה לכ תא
 [יתכנאוד ול* | (תור) י וגוודזכ , [ך גוודזנו ל גוודזיגו : פ וגודזנו ,(רתסא) יכ נאָך וגוורזנו [וגוודזינו* 2 | ד דחא

 ,(רתפא) יתכ נא [ליחתה | (תור) י דחא ,?א 'א ,'א 'אה [ןושארח | ן ןיאנוש | (תור) יתכנאופ השש | פל יל
 | (רתפא) יד יגהו (תור) יכ ינשהו /תגאופ ינשה | ן תולילועב | כ ףטקל ,ךֶו ףיטקמ | (תור) י 'ל .ףְָד ליחתמ
 ליחתה ,| עשרה .., [הערפ | 'א 'מא =. [ךכ 8 | (רתסא) י'אְד 'גתו .?א 'גה ,(תור) יכפ ישילשהו :תנ [ישילשה

 | ל דליה [דוליה** | (רתסא) ' תוללועב ףטקמ עשרה ,  (תור) י תוללועב . . ליחתה עשרה  ,כ תוללועב ףטקמ
 ,א רצאנ רכובנו .?א רצאנדכוכנ , )פ רצנדכונגו .תָד רצנ דכוננ | ל יוגו 'איה [יתכנלאוְד והוכילשת הרואיה*
 / [הדוחי 'ר םשב היכרב יר | ל 'ל [ףלא** 4 | יכ תולכשאב בנזמ ליחתה עשרה (ְָכ רצנדכובגו) רצאנדכובנ
 יר םשב חיכרב 'ר ףלא ןוהלוכ ןירמא ןנברו אפ 'מא (א הדוהי) הדוי 'ר םשב . . יר ,] [. .] יר םשב ..'ר

 :ת ןלכ | תד 'ל .כנאופ [ףלא רגסמהו --שרחה | ד יל .כ 'טא הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר ןנברו הדוהי
 יר םשב היכרב 'ר  םינפגב שרשל ליחתה עשרה ןמה = [ףלא | ] םחינש :א לכה :כפ ןוהלוכ ,ן םהלוכ
 [רוקעל | (תור) יכ ליחתה [שקיב 5 | יכ עשרה ₪ [ןמה | 2 ןירבחה ולא ןירמא ןנברו םיטוילגה ולא 'מא הדוהי
 תא ,[ך הלוכ . . ,ך הלכ ןפגה ,] הלוכ חגיגה . . תא , ]₪ חלוכ חציבה . . תא ,1א הציבה לכ תא | יכ שרשל
 ,ן דחא םויב דע דבאלו ,48 םידוהיח . . דבאלו [ך 'וגו -- דבאלו* | (תור) יכ םינפגב ,(רתסא) י םינפגה
 ןויכו ,א ךכ לכה . . ןוינו .תכגְד ןכ לכה ואוש (כ ןויכ) ןויכו [יא ךכ --ןויכ* | אל יוגו ;/יתכ'א דבאלו
 | ל יל :ם 'וכו וארש

 ותוטיבעתו ותוא ובגהו שרפמו סרוג איב ר"ב 'יפבו ,402 רצ ליעל אמגיטסורפו שייייעו 15 דצ ליעל ומכ דיויב ןוימיט
 ןובגיו (טיי בי'כ םירבד) ותוא ושנעו םוגרת סנק והושינעה ותוא וכגה 'יפ ספרנח רי'ב 'יפב ינשה 'יפבו ,סנק והז
 רימשהל רזגנש םש התיה הרצ המ שורושחא ימיב יהיו 'יגה ודו ר"פדב אייפ רייוב .'וכו ימיב יהיו 1 | :הינימ
 בגזל ליחתת דחאו תוללועב ףטקמ דחא ליחתה ןיאנוש השלש ול וגוודזנו םרכ ול היהש ךלמל לשמ דבאלו גורהל
 רכוכנ ו/'דב) עשרה רצנרכובג דוליה ןבה לכ ביתכד יחדה תוללועב ףטקמ ליחתה הערפ םינפגב רקעמ רחאו תולכשאב
 יר םשב תיכרב 'ר ןנברו הדוהי 'ר םשב היכרב :ר ףלא רגסטהו שרחה ביתכד יתדח תולכשאב בגזמ ליחתה (רצנ
 יר םימכח ידימלת ולא רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר ףלא הזו הז ןירמא ןנברו ףלא רגסמו ףלא שרח רמא הדוהי
 .רקעל ליחתת עשרה ןמח ייצעויח ולא ירמא ןנברו (סוטוילובה ו"דב) ןיטלובה ולא רמא קחצי בר רב לאומש
 לכה וארש ןויכו דבאלו גורחל דימשהל ד"הה אתעיב לכב ןבזמל אעב לארשי לש ןתציב עקעקל שקיב םינפגב
 תתיח תרצ המ 'וכו יהי) תור שרדמבו ,שורושחא ימיב יהיו יוו יונ ןיחווצ לכת וליחתה חקול ןמהו רכומ שורושחא
 בגזמ ינשהו 'וכו ףטקמ ליחתה דחאה םיאנוש (השלש רייפרב) 'ג ול וגוורזנו 'וכו ךלמְל םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל םש
 יוכו בגזמ ליחתה עשרה רצנ דכוכנ 'וכו ףטקמ ליחתה עשרה הערפ ךכ םינפגה לכ תא רוקעל שקב ישילשהו 'וכו
 לאומש 'ר ףלא ןלוכ רמא ןנ חו י 'ר וכו ףלא שרחה רמא תרוהי 'ר םשב היכרב 'ר ףלא רגסמהו שרחח רמאנש
 ןיכז רמא תציבה לכ תא רוקעל שקב עשרה ןמה םימכח ידימלת ולא רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןיטוילבה ולא רמא
 רימשהל 'וכו תרצ המ 'וכו יהיו רתסא שרדמבו ,'וכו יהיו יוה יוו ןיחווצ וליחתה ןכ וארש ןויכו 'וכו דימשהל התעיבב
 תו 'וכו בגזמ ליחתה ינשה 'וכו ףטקמ ליחתה ןושארה יוכו ול וגוורזנו םרכב סנכנש ךלמל דבאלו .גורהל
 תיכרב 'ר ףלא רגסמהו שרחה 'וכו ליחתה תומצע קיחש רצנ דכובנ "וכו עשרה חערפ ךכ םינפגב רקוע ליחתה
 'רו םימכח ידימלת ולא רמא ןומיס 'רב הדוי 'ר ףלא רגסמהו שרחה ירמא ןינברו 'וכו ףלא שרחה הדוי 'ר םשב
 שקב 'וכ) דימשהל ד*הה םינפגב רקוע ליחתה קיחמ קיחש עשרה ןמה ןיטוילבה ולא ךמא קחצי 'ר רב לאומש
 םישובישבו ןונגסה ותואבו ,'וכו ןיחווצ וליחתה ןכ לכה וארש ןויכו אתיב לכב ןובזיד אעב לארשי לש ןתציב עקעקל
 (ףלא ןוהלוכ ןירמא ןנברו) ףלא רגפמהו שרחה 'וכו ליחתה עשרה רצנדכובגו 'וכו ליחתה הערפ ךכ כ"יכב םינוש
 ןמח) ףלא ןוהלוכ ןירמא ןנבר ףלא רגפמהו שרחה 'מא הדוהי 'ר םשב חיכרב 'ר ןנברו הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר
 עשרה ןמה ןיובחה ולא ןירמא ןנברו םיטוילגה וליא 'מא תדוהי 'ר םשב היכרב 'ר (םינפגב שרשל ליחתה עשרה
 יר וכו ףלא רגסמהו שרחה 'ג םש םירדנ ישוריבו ,טוקליה ייג םג 'יעו 'וכו ןכ לכת וארש ןויכ םינפגב שרשל ליחתה
 םשב היכרב 'ר ףלא ןוהלוכ ןירמא ןינברו ףלא רגסמהו ףלא שרחה רמא החיכרב 'ר ןינברו וב לח 'ר םשב היכרב
 וירו ריפרב םש רישהשבו .םש ןירדהנס 'שוריב םג 'עַו ןיטוולובה וֶליא ןירמא ןינברו םיריבחה ןליא רמא ובלח 'ר
 לכהו רבדמ דחאש שרח ףלא רגסמהו שרחה ושרד םש ע"סבו ,ףלא הזו הז ירמא ןנברו ףלא רגסמהו שרחה
 אמוחנתבו ,םש חנ אמוחנתבו ןירדהנסבו ןיטיגבו ירפסב 'יעו 'וכו ונממ ןידימלו וינפל ןיבשוי לכהש רגסמ ןיקתוש
 לארשי אוה ולש םרכה ה"כקה םיכלמה יכלמ ךלמ אוה ךלמה 'וכו םרכ ול היהש ךלמל לשמה שרפמ םש ינימש
 שחלב שרה תלפת ןיללפתמש ולא והמ שרהה רגסמהו שרחה םש דועו ,לארשי תיב תואבצ 'ה םרכ יכ 'אנש
 ,רצנדכובנ ןאכ אתיא ריפד שרדמבו ,שייייעו 'וכו םהינפלמ רגסמב ןיאב היוא לכש רגסמה ה"וא לכל ןתלפתב ןיחצונו
 ןילרב 'ד םידיסח יסבו 820 רצ ויחמב עייעו 878 רצו 846 רצ ליעלו ןאכ ג"חעו תובית יתשב רצנ דכובנ ו'דבו
 שרח חו בותכ ארקמבו ,רגסמהו שרחה ןאכ םירפסה לכבו ,'א 'ב חיי 'א 'א לאינד גרובצניג 'צוה ךינתבו 482 רצ
 תיכרב 'ר הגוה כ*מבו ,תדוהי 'ר םשב ביר רמאמ טמשוה וירו ריפרבו ,'וכו יתיאר היירב 129 רצ ליעל י*מב ייעו



 8)\4 א די (במ) אמ חשרפ ל דל

 ימיב יהיו :םיקיוהי ימיב יהיו יו ןיחוצ לכה וליחתה ךכ ואוש ןויכ ,(גכ ול םש שאה
 ייכנ ךלמה חלש ךלמל ספיל תבייחש הנירמל ,(םש ש) 'וגו בער יהיו (א א תו םיטפושה טפש
 המ ,ךלמה שיגרישכ וגל יוא ורמא  ,והוכגו והוכהו והולטנ ,הנירמה ינב ול ושע המ ,התוכנל ןוימיט

 :םיטפושה טפש ימיב יהיו ויטפוש תא טפשש רודל יוא ךכ ,ול ונישע ונל תושעל שקיבש4

 סלסק טכד מ ,נ"'כ "ס סט סעוסנפ ,יל ייפ כומ6 כמ סעוסנפ ,'ז ייק ל"פ סבכ סלקיו ,(': ב"פק) ס"'כפ ספקיספ ייפ 2
 :יכ וע 3"3 4 =: (יז 'פ) לוכ6 ךל 'פ

 שאה לא ךלשהו ,'א] חאה לע רשא שאה לע ךלשהו ,?א שאה ךוח לא ךלשהו ,(תור) י שאה לע ךלשהו
 ' תד חאה לע רשא שאה לע ([ך הלגמה) הליגמה לכ םות דע שאה ([ך לע) לא ךלשהו ,פ 'וגו חאה לע . .
 / 1 ןלוכ [לכח | (תור) י יל ,כ ויה [וליחתה | תגאפ ןכ לכה ואוש :כ ךכ לכה ואוש ,י) [ךכ ואוש 1 | ל יוגו
 | טופש 2 | יאל יל [תכג'אופד יהיי* | ת יוו יוו :פ יו ,ןייוו | (םש) י וחווצ ,כפ ןיחוצ | (סש) יתכנ*אפ יל
 התיהש ,) [תבייחש | 'א ₪ לשמ [הנידמל | (רתסא) ינא] םש . . המ ,(תור) יתןכזךְד םש התיה הרצ המו ,₪ [יהיו

 ' פ [ןוימיט 8 | יע תכאפד יאבג ,גו'ד [ייבג | ל חליש [חלש** | ןפפ .ת ספול | יתכנאופך תבייח (ן חתייהש)
 | ל התלדגיל .?א תונגל [יעתכג!אופד התובג* | תת ןממ ,ך ןמט ,יִד ןומיט .יעכנ'ַאָו ןוימפ
 | (תור) י יל ,ן וילע ודמע ,(רתפא) ירתכנ1אפְד ותוא ולטנ .?א [והולטנ | יכנ?א] 'ל ול | (רתפא) ו המו
 ובגהו :יכיאופ ותוא ובגו [והובגו | (תור) י ותוא וכה ,(רתפא) י'רתכנ1אְד ותוא וכהו ,%אופ [והוכתו

 הלאב :/יתכג!אופד וללה םירבדב ₪  [ךלמה | ד ₪ ךכ רחאו .יכנאופ [ורמא | תד 'ל ,?רַנַא ותוא
 הדוכע דבוע לארשימ ([ך דחא םדא) םדא היה םיטפושה טופש ימיב ךכ אופ [(1א ןכ) ךכ 4 | *א םירגדה
 שקבש המ רמא ןיידח תא הולמו אב אוה היהו ןידה (!ְך תדימ) תדמ וילע ריבעהל שקבמ ןיידה היהו ([ך'ך ז"ע) הרז
 . . חיתו ןידח וילע רובעל שקכמ . . לארשימ םדא . . ימיב ךכ ,ְד ורמא ול יתישע יל תושעל ([ך שקיבש)
 ריבעהל שקבמ ןיידה היה זיע דבוע לארשימ דחא היה . . ימיב ,כ ול יתישע תושעל שקבש המ . . תא הקלמו
 שקבמ ןיידחו הרז הדובע . . דחא . . ימיב .(רתסא) 1 ול יתישע יל תושעל שקבש המ . . תא הקלמו . . היה ןידה וילע
 ,(תור) ינאו [רודל | (תור) ?י יוו םלכ וחווצ ול יתישע יל תושעל . . המ . . תא הקלמו . .היח ןידח תא וילע רובעל
 (תור) יאופך םהיטפוש ,[ך [ויטפוש | פ 'ל תא | "אפ וטפשיש ,ינ'ִאְו וטפשש ,ןךְד טפושש | (רתפא) יתכפד - ול
 | (רתסא) י יוו ןיחווצ לכה וליחתה ךכ וארש ןויכ םהיטפוש ,כ יוו ןיחווצ לכה ךכ וארש ןויכ ויטפוש . 1 םהיטפש
 | תנוד ץראב בער יהיו (] םיטפשה) םיטפושה ,!א 'וגו םיטפושה ,כ [םיטפושה | ןכ'אָוְד טופש ,1 [טפש

 שאה לע הלגמה לכ םות דע חאה לא רשא שאה לא ךלשהו םש קופפה םוסו) אוקמב אוהש ומכו יתמלשה ןכ
 אתיא ןקיספ עברא תלת 'יגהכו , תור 'קליבו ו"יכב םג אתיל םיקוספ תותלד 'יפתו ,(שבתשנ גי'חבו ,חאה ל ע רשא
 העבראו תותלד שלש והמ העבראו תותלד שלש ידוהי אורקכ יהיו ןיינמ הרותה תפירש לע םש ק"מ ישוריב םג
 טוקליבו ת"ייכו 'יסופרב קר ןאכ אתיא 'וכו קוספל עיגהש ןויכ 'יגחו ,םש ק"מ ילבבב 'יעו 'וכו ןקיספ עברא תלת
 ,'וגו רפוסה רעתב חערקי דימ היעשפ בור לע הגוה יי יכ ישימחה קוספל עיגהש ןויכ םש ק'מ ישוריבו ,נ"חעו
 ולש אמגיט סור פ חלשש ךלמל 'וכו יתיאר םש התיה הרצ המ םיקיוהי ימיב יהיו ו"דו ר"פדב 'יגה תור שרדמבו
 אתלת העבראו תותלד שלש 'וכו ארקכ יהיו ד"חה שאב הופרשו הוערקו התוא ולטנ הנידמה ינב ול ושע המ הנידמל
 וליחתה ןכ וארש ןויכ חאה לע רשא שאה לע הליגמה לכ םת רע חאה לע רשא שאה לא 'וכו הערקי יקוספ 'ד
 ןיבתכל לשמ יוכו יתיאר 'וכו הרצ חמ 'וכו יהיו ודו ר'פדב םש 'יגהו רייוב רחא ןונגסבו ,'וכו ימיב יהיו יוה וו 'יחווצ
 םהישאר תא 'יערופו ןוהילגר לע ןידמוע הנידמה ינב ויה ןיעיגמ ןיבתכ ויתש הנידמו הנידמ לכו הנידמל וסנכנש ךלמ לש
 יחיו ר'הה ןתוא ופרשו ןתוא וערקו ודמע ךלמ לש ותנידמל וסנכנש ןויכו עיזב תתרב חאריב המיאב םתוא 'וארוקו
 רפוסה רעתב הערקי שארל חירצ ויה ישימחה קוספל ועיגהש ןויכו 'וגו ((עבראו) עבראו תותלד שלש ידותי אורקכ

 אמוחנתבו רתסא שרדמב םג 'יעו 'וכו יהיו יוו ןיחווצ וליחתה ןכ וארש ןויכ חאה לא רשא שאה לע
 (ןוימט 'ע ךורעב 'יעו) ךלמ לש רצוא לע הנוממ יאבג ןוימיט ייבג 'וכו חלש ךלמל ('פמ .םפיל תבייחש 2 :םש

 ונממ ןוממ תובגל ונל תושעל שקיבש המ 'וכו ורמא ןוממב ותוא ושנע ותובגו 'וכו ותולטנ 'וכו ושע המ
 יאמ ןנחוי ר'או םש ב"'בב ןכו) םיטפושה תא וטפשש םיטפושה טפש ימיב יהיו שרודו 'וכו רודל יוא ךכ ול ונישע
 (ול יוא) יוא (ןכ) ךכ 'יגהו ,(א'5פ שיר תור שרדמ עייעו 'וכו ויטפוש תא טפושש רוד םיטפושה טופש ימיב יהיו ביתכד
 םישוע ויה המ םיטפושה טופש ימיב יהיו שרפמ א"יכו טיייכ רי'ב 'יפבו ,גיייכו 'א א"יכו ו"יכו פ"יכב םג אתיא וכו רודל
 אוה טפשגל תושעל הצור היה ןיידהש המ ןיידה לצא ותוא ןיכילומ ןוגה וניאש רבד השוע (םדא חיהשכ) םהמ דחא היהשכ
 דומעל ןילוכי םתא יאש טפוש םכילע רימעמ ינא םכייח םכיטפוש תא ןידבאמ םתא הייבקה םחל רמא ןיידל השוע (טפשנה)
 תעברא יכ ףא תיתשמל ויה רשא םהב םיערה בערה יצח תא יחלשב רמאנש טפוש ארקנש בער תכמ הז הז יאו וינפב
 טופש ימיב יהיו רמאמה ןושל םשו ,רייובש 'יגה י'פע ןכ שרפמש הארנו ,(איכ דיו זיט 'ה לאקזחי) םיערה יטפש
 ןוימט יאבג ךלמה .חלשו ךלמל ספיל תבייח תתיהש הנידמל לשמ ץראב בער יהיו םש התיה הרצ המ םיטפושה
 לש וחולשש המ וללה םירבדב ךלמה שיגרישכ יוו ורמא ותוא ובגו ותוא ולתו ודמע הנודמה ינב ושע חמ תובגל
 ןיידח לצא ותוא ןיכילומ ויה ןגוהכ אלש רבד תשוע לארשימ דחא תיהשכ ךכ ול ונישע וגל תושעל שקבמ ךלמ
 איבמ ינגה םכיטפוש תא ןיזבמ םתא היבקה םהל רמא ןיידל השוע טפשנה היה טפשנל תושעל ךירצ ןיידחש המ
 ייגה תור שרדמבו ,רתסא שרדמב םג 'יעו ץראב בער יהיו בער הז הז יאו וב דומעל ןילוכי םתא יאש רבד םכילע
 חלש ךלמה השע המ ךלמל יספיל תבייח התיהש הגידמל ץראב בער יהיו 'וכו הרצ המ 'וכו יהיו "דו ר"פדב
 ימיב ךכ ול ונישע ונל שקבמ היהש המ ורמא ותוא ובגו וחוקלחו ותוא ולטנ חגידמח ינב ושע המ חתובגל ןואימט
 ןיידה חקלמו אב אוה היתו ןיד וב תושעל שקבמ ןיידח היחו ז"ע דב וע לארשימ םדא היה םיטפושה טופש
 ןונגסבו ,ג'חעו םיטפשה טפש ימיב יהיו יוח ןיטפשנ ויטפושש רודל יוא היל תידכע יל דבעמ אעבד המ רמאו
 םכל םתחקלו אקספב םג רחא ןינעב אבוה 'וכו תבייתש הנידמל לשמהו ,שיייעו ינימש אמוחנתב רמאמה רחא
 תביתכו ,'ג ספ 'ע ךורעבו םש תלהק שרדמב ע"יעו רומא אמוחנתו ב*ט אמוחנתבו ל'פ רי'יובו חי'כפ אתקיספב
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 םותח הרועת רוצ דיהה םהילע ותניכש הרשמ היבקה ןיא םיאיבנ ןיא םא םיאיכנ ןיא םינקו ןיא
 יתבו תויסינכ יתב וחאש זחא ומש ארקנ המל רזעל יר םשב הינוח יר ,(זט ח םש) ידומילב הרות
 יתיויקו בקעי תיבמ וינפ ריתפמה יייל יתיכיחו היעשי רמא אחא 'ר םשב בקע 'ר ,תושררמ
 (חי אל םירבר) 'ונו ינפ ריתפא רתפה יכנאו הב בותכש העש התואכ השק העש ךְל ןיא (זי םש םש) ול

 יכנא הנה ול ליעוה המו ,(אכ םש םש) וערו יפמ חכשת אל יכ יל רמאש ול יתיויק העש התואמו 5
 ,ויה וידימלת אלהו ויה וידלי יכו ,(תו םש היעשי) םיתפומלו תותואל ייי יל ןתנ רשא םידליהו
 וליחתה תושרדמ יתכו תויסינכ יתב זחאש ןויכו ,וינב ןתוא ארוק היהו וילע ןיביבח ויהש דמלמ אלא
 והת הנהו ץראה תא יתיאר ,(ג א הימרי) םיקיוהי ימיב יהיו :זחא ימיב יהי יוו ןיחווצ לכה
 הוערקו הולטנ 4 ,הנירמה ינב הל ושע המ  ,הנירמל ולש אמגיטסורפ חלשש ךלמל ,(גכ ד םש) והבו

 לא ךלשהו רפופה ועתב הערקי [העבראו] תותלד שלש ידוהי ארקכ יהיו ,שאב הופרשו 0

 : ינ ע'י ןיכדסנכ ,דייל 'יפ ןכספלו ילפס ,ו'ע 'ס סיעש יכיכע 'קלי 6 :ע'פ סעוז וסימ5 לדק ," ייפ '3 סילסס טכדע 2
 :י6 כ קיפ ,יכ ג'יפ ג'יפ קיפ 'טוכי 0

 ןיאו שדקה חור ןיא ,(רתסא) ו ה'בקה ןיאו שדקה חור ןיא [ה"בקה ןיא | 'ך םיאיבנה ןיא םא 1
 | 5 ה"בקה ןיא תושרדמ . . יתב ןיא םאו שדקה . . ןיא -,(תור) י ה"בקח ןיאו תושרדמ יתבו תויטנכ יתב

 ,(תור) י אנינח .ןפ אנוה ,] איינוח ,(רתספא) יִתַכְד איגח 2 | | כ םהילע ומלועב ,י םלועב [םהילע
 | ן רזעילא :יתכנאפד רזעלא | ד רב .ת ריב ,ן םשב .בל י'ר דח םשב [יִאְוַפ 'ר םשב* | א איגוחג

 'ו םשב ,ןְד אבא רב ,ינופ ןיבא רב ₪  ,י [כקעי 8 | כג יתבבו | 1א יתב לש תוחתפמ ,21 יתבב

 ים םלועב -. [חשק 4 | יתנופד יל ,כ ול יתיוקו [ול יתיויקו | ם אכה ןמ חל יתיימ [אחא יר םשב | כ אבא
 | .(רתפא) י יל הב | תכָנְוְד 'תכש ,ם בתכש ,יאְ [גותכש | (רתסא) י יל העש | 'א התואמ | כ 'מואב
 | 'א יתיוקו ,] יתיויקו | 2 העשה | (רתסא) י התואמ 5 | יו יל ,תפְד איהה תעב ,ָנ אוהה םויב ,א ['וגו
 [(רתסא) יתנפ ד םיתפומלו ---ייי* 6 | ן ה"ה ,(רתסא) י ליעוה המו , ול ליעומ המו | יל יל | (תור) וא רמאנש
 [ןיביכח -- דמלמ 7 | נא יל וינב -- אלא | ל יל ,כ לארשיב םיתפומלו . . ,ן תותואל ייי ,א יוגו יי ,א יי"
 ויננכ ,כפ וידלי (2 ןתוא) םתוא ארוקו ,' וידלי םתוא ארוק היהו ,] יינב . . חיחו [וינב -- היהו | ₪ ןיביבחש

 | (רתסא) י יל .21 . . יתבבו [תושרדמ יתגו | 21 יתבב | א ןויכ | ד וינככ ,מ וידלי ןתוא ארוק היהו
 | (ותסא) נא פש . . המ ,ןכחַוְד -- םש התיה הרצ חמו /פ [יתיאר | ת יו יו :פ רו ,ן ייוו |  ןיחוצ 8
 /9) אמגיטסרפ ,?ךיא ל אמגיטסירפ [אמגיטסורפ* | ךאְד ,-, לשמ ,ירעכג?אופ [ךלמל 9 | יַא'ְד והובו והות
 | (תור) ! אמגודוופ ,[ן אמגטמרפ ,] ןימגטסוופ /פְד אמגטסרפ ,*ךע | אמגטסורפ ,1ף| אמגוטסורפ

 /עג"א [הוערקו | יתג'אופְ התוא ולטנ .ע [הולטנ | (תור) יכג"או 'ל הל | עד הנידמב ,יכגאןפ [הגידמל
 ךלמה שיגרישכ ונל יוא ורמא שאב [שאב | יתג'אוְד התוא ופישו ,?אפ [הופרשו 10 | יכ'אְוָפְד התוא וערקו
 /] עבראו [העבראו* | !ך 'ג [שלש | ייָד אורקכ | כ וללה . . ךלמה שיגרה יכ ונל יו ,יַפ וללה םירבדב
 העבראו ,ך יקוספ עברא תלת (!ד ידו) העבראו .כנפ ןקיספ (כ) עבראו) עברא תלת העבראו ,(תור) י 'וגו עבראו
 | ?א וקיספ תותלד העבראו ,ןְך םיקוספ העברא עבראו .1א יקוספ 'דו העבראו ,(רתסא) י םיקוספ העברא תלת
 ..ןויכ ,תןיד היערק שארל הירצ ויה ([ך הז קוספל) קוספל עיגהש ןויכ ,?א ערקיו ,גפ הנערקי .1א] [הערקי

 + [(רתפא) * שאה לא ךלשהו* | י הנערקי דימ . . ויח קוספל . . ןויכ ,2  הערקיו דימ שארל . . ויה הזה קוספל

 ינא וגרוה ינא םא רמא וגרוהל שקבמ היהו וגוגדיפל ורסמו ןב ול היהש ךלמל המוד זחא היה הטל תושרדמ
 ןיא םא 'וכו םיידג ןיא םא זחא רמא ךכ תמ אוח ומצעמו ונטמ ותקינמ תא ךשומ ינא ירה אלא תתימ בייחתמ
 םילודג ןיא םא םילודג ןיא םינטק ןיא םא רמול ותעדב רובס זחא תהיה ךכ לוכיבכ םלוע ןיא םא םלוע ןיא העור
 / יתבו תויסינכ יתב ןיא שדקה חור ןיא םא שדקה חור ןיא םיאיכנ ןיא םא םיאיבנ ןיא םימכח ןיא םא םימכח ןיא
 %- יתיכיחו אדה ןמ הל יתיימ אחא יר םשב ייבא רב בקעי 'ר לארשי לע ותניכש הרשמ ח''בקה ןיא לוכיבכ תושרדמ
 , םויב ינפ 'וכו יכנאו השמל היבקח ול רמאש תעש התואמ םלועב השק העש ךל ןָיא ול יתיוקו בקעי תיבמ יוכו
 20 יי יל ןתנ רשא יוכו יכנא הנה ליעומ תא המו 'וכו חכשת אל יכ יניפב ול רמאש ןל יתיוקו תעשה חתואמ אוהה
 4 ומכ ד"ויב גוגריפ תביתכו ,ינב םתוא ארוק היהו וילע ןיביבח ויהש דמלמ אלא 'וכו ויה וידלי יכו
 ייפש עמשמו תומוקמח ינשב טוקליב - תיייכמ ץוח י*כ ראשו לייכב ןאכ ותקנוי 'יגהו ,יימב שיייעו 1 דצ ליעל
 תז םייסמ םשו ,'וכו זחא רמא ךכ וילאמ תמ אוהו ונממ ותי יח מ ךשומ ינירה אמוחנתב 'יגהש ומכו ותקיני
 וארשכו ידומילב הרות םותח הדועת רוצ ח'שז םתוא רגסו תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לכ לע רבע השע המ רמאמה
 יוכו תדועת רוצ 'פה ושרדו ,זחא ימיב היה וז הרותה ולטבשכ םלועה ברחתיש יוו ןיחווצ לכה וליחתה ךכ
 יועו יוכו יכנא הנה זחאל ול ליעוה המו לארשיב אצמת אלש המתוסל הרותה םתוחו הדועתה רשוק היהש זחא
 א'ר םלועל הבוט איבהלמ ותוא זחאש זחא ומש ארקנ המלו אתיא םש םילהת שרדמבו ,ח"י 'ח תיעשי י"שריפב
 יוכו חרות ירבד םייושע ויה הדותי ךלמ זחא ימיב םש ז"אסבו ,הרותב קוסעלמ תושרדמ יתבו תויסנכ יתב זחאש
 .ןיה וידימלת אלהו 6 :  'וכו הרות םותח חדועת רוצ ינש הב וקסעתי אלש לארשי לע רזגו תרותח תא םתחו דמע
 ולא ךיגבל שרדח םש ירפסבו ,רפסה בתכב תתיד וידב ןוילגב לי"יכב םלשוח וינב ןתוא ארוק דע ויח תלמ ןמ
 ,('תרזגו תד .אמגיטסורפ 9 | :םש ןירדחנס ייעו 'וכו םינב םיורק םידימלתתש םוקמ לכב אצומ התא ןכו ךידימלת
 : ד'ויב ןוימיט ךומסב ןכו ךרעה שארב אמגיטסורפ 'ע ךורעב היכו אמגיטסורפ יתחגהו אמגיטסירפ אתיא לייכבו
 .העבראו : תומוקמח ינשב טוקליבו ר"פר שרד מב קר אורקכ אתיא ןאכו ,או ר ק כ בותכ ארקמב .ידוחי ארקכ 0

 ') קדש
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 לגלג ךותל אלא גיודויל ואב אל אחא 'ר רמא (ז די תישארב) 'וגג טפשמ ןיע לא ואביו ובושיו
 אחא 'ר רמא (מש םש) ש דק אי ה ,התומסל ןישקבמ ןה םלועב ןידה תדימ תשעש ןיע ,םלועלש וניע
 וליחתה ול גיורזהל  םיירברב ואבש ןויכו ,שאה ןשבכב הינקהלש ומש שריקש אוה בתכ אוה
 םיתשלפו םדקמ םרא ,(א ז היעשי) זחא ימיב יהיו :לפרמא ימיב יהיו יוו םיחווצ לכה
 התימ בייחתמ ינא וישכע ותוא גורהא םא רמא ותימהל וגוגריפ ול גוורזנש םיכלמ ןבל .(אי ט סש) רוחאמ
 ןיא םא םישיית ןיא םיידג ןיא םא זחא רמא ךכ ,תומי ומצעמו ונממ ותקנוי ךשומ ינירה אלא ךלמל
 םינטק ןיא םא .ותערב רובס היה ךכ ,םלוע ןיא העור ןיא םא העור ןיא ןאצ ןיא םא ןאצ ןיא םישיית
 םא םינקז ןיא םימכח ןיא םא םימכח ןיא םידימלת ןיא םא םירימלת ןיא םילודנ ןיא םא םילודנ ןיא

 :יִכ .סייכ י'פ ןיכדסנס 'עוכו 5 882:  דלו 810 75 867 ד5 864 75 819 75 ליעל "עפ 8 :  419 75 ןטקל

 ימיב יהינ ינש יו יו לכה וחוצ םידשכ ול גיורזהל ואבש ןויכו םהרבא תוכזב אלא . . םלועה לכ ךכ ,כ ₪ יו
 | ויל :יתנאפד שדק איה ['וגו 1 | פ ובושיו ינש םהרבאל גיודזהל ןכ תעד לע םידשכ ואבש ןינמו לפרמא
 ,!ד גורזיהל ,] גוודזיחל :פ גיורזהל ,ל גיוזל [) גיורזי* | ל אב [ואב* | *א יל אל | ל אבא [אחא**
 םה ,י ויה [ןה | יִתְד התשעש .אופ [תשעש | ל םדא [םלוע** 2 | %א יל אלא | ישתוכאך גוודזהל
 י ןד םירגדנ :כג םירגרב /'א [םיירברב | (תור) י ןוינ | תנ 'תכ ,אְך 'יתכ ,כ בותנ ,ן [בתכ 8 | כ ויה

 /ַפ יו | כפ ןיחוצ 4 | (תור) י וגוודזנו ,(רתפא) יתככ1אְך גוורזהל ,] גוורזיהל , 5 [גיודזהל | יפ םידשכ ,ן םווד
 | (תוח) יתזח םש . . המ\ ,(רתסא) ינאופְך -- םש התיה הרצ המ - [םוא 4 | ל יל [יה\* | ןך יוו יו
 | יתכ?אוד וגוגדפ , ג [וגוגדיפ | כ גודזנש ,פ גיודש | לא ךלמ | ת'א - לשמ ,יכנ'אופ [ןכל 5
 ינא | תפ 'ל :?א התע [וישכע | ?א ונגרהא ,יק''אפְד וגדוה ינא ,כנָו ינא וגרוה | ןך = וישכע [םא
 אלא | ?א יל ךלמל 6 | ןך הגירה [התימ | (תור) ית"אְד בייחתא .(רתסא) י בייוחמ ינא / )אפ [בייחתמ
 ,(רתפא) יתכנ!אפְד תמ אוה ומצעמו ,?א [תומי ומצעמו | ד ותקנימ ,יכנאופ [ותקנוי | א ךושמא | יכ יל
 | תניאופ םאו | (ךומסב ןכו) 57 םישית .ינאו'ְד [םישיית | ן ומצעמ תמ אוהו ,(תור) י תמ ומצעמו
 ,(תור) יכו [םילודג ןיא 8 | כן רמאל ,ינ'אפד רמול ₪ .ת [ותעדב | יכ'או םאו | (רתפא) יכ'אופ םאו 7

 | (תור) י יל םידימלת ןיא | יתגאפד 'ל :1 . . ןיא פאו ,כ [םילודג ןיא םא | (רתסא) יתנאפְ יל
 | .(ךומסב ןכו) יכ'אופ םאו
 קקזנ ךלמה חיח וליבשב הנידמל סנכנש ךלמ לש ובתואל לשמ ייגח ריייובו ,רי'ב 'יפב 'יעו כ''וכו פ'ייכבו טוקליה 'יגב
 םהרבא ךכ היהש ומכ הנידמל קקזנ ךלמה ןיאש יוו לכה ורמא ול וגוודזנו ואבש ןויכו ול וגוודזנו םיירברב ואב הנידמב
 יוו ורמא ול וגוודזנו םיירשכ ואב ולוכ םלועח לכל קקזנ ה'בקה היח וליבשבו ךב וכרבגו וב ביתכו היה ה'יבקה לש ובחוא
 רמא 'וכו ךותל אלא גוודזחל ושקיב אל אייח 'ר רמֶא 'וכו ובושיו ר"הה תיהש תומכ ומלועב קקזנ חי'בקה ןיאש
 תור שרדמב םג ייִעו וכו ימיב יהיו יוו יוו ןיחווצ וליתתה ול וגוודזנו םיכלמה ואבש ןויכ 'וכו ביתכ אוה אחא 'ר
 ראש ייגכ 'וכו ואב אל א ח א רי'א יתהגהו 'וכו אב אל אבא יר רמא שבתשנ לי"ייכבו ,םש אמוחנתו רתסא שרדמו
 קתעוה אוה 'ע ךורעבו ,401 רצ ןמקל עי'יעו םש יריכמ 'קליב קתעוח ןכו יוכו ושקיב אל אחא ר"א רייוב לי'צ ןכו םירפסה
 יוכו שדיקש .אוה ביתכ אוה אחא 'ר רמא שדק איה התומסל ושקב ןידה תרמ תישענש ןיע לא טפשמ ןיע לא יוכו ובושיו
 םרא 4 /: םלועלש יטיש יניב הגוהו םדאלש שכתשנ ל"יכב .םלועלש 2 :עי'צו וו ןיחווצ וליחתה ןכ לכה וארש ןויכ
 היתו גוגרפל ונב תא רסמש ךלמל לשמ 'וכו םרא םש תתיה תרצ המ וידו ריפרב 'יגה סש רייוב וכו םדקמ
 בויוחמ יתאצמנו םש יריכמ 'קליב) ךלמל ישאר בייחתמ יתאצמנ וישכע ותוא גרוה ינא םא רמא ותוא אנוש גוגדפ
 םא זחא רמא ךכ וילאמ תמ אותו ונממ (ותקינימ) ותקנוי תא ךשומ ינירה אלא (התימ בייחתא זייט יח םשו ,ךלמל
 ןיא סא תרות ןיא םימכת ןיא םא 'וכו םידימלת ןיא םא םידימלת ןיא םינטק ןיא םא זתא רמא ךכ םלוע ןיא 'וכו
 'ועו) םליעב ותניכש תרשמ הי'בקה ןיא תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןיא םא תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןיא הרות
 תמל רמא רזעלא 'ר םשב אינוח 'ר 'וכו הדועת רוצ ד''חת תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לעגו דמע השע המ (ר"'ב 'יפב
 (ארק ןידח ןמ חל עמש ייעב רב בקעי 'ר) ארה ןמ תל תעמש רמא אחא 'ר םשב בקעי 'ר וכו זחא ומש ארקנ
 םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו (בותכש) הב רמאנש העש התואכו השק העש ךל ןיא יוגו וינפ ריתסמה יוכו יתיכחו
 יי" ול ןתנ רשא יוכו יכנא הנה (ליעוה חמו) ול ליעוה המו וערז יפמ יוכו אל יכ ול יתיוקו העש ותואמ אוהה
 ימיב יו וו ןיחווצ לכה וליחתה 'וכו זחאש לכה וארש ןויכ ונב ארקנש םדא לש ודימלתל ןאכמ אלא 'וכו וודלי יכו
 'וכו ךלמל התימ בייחתמ ינא וגרוה ינא םא 'וכו רסמש ךלמל יוכו הרצ המו ו"דו ר"פדב רתפא שרדמבו ,'וכו זחא
 םינטק ןיא םא רמואו רובס זחא תיה ךכ םייקתמ םלוע ןיא 'וכו םא זחא רמא ךכ וילאמ תמ אוהו ותקינימ ךשומ
 םא םינקז ןיא םימכח ןיא םא 'וכו םידימלת ןיא םא םידימלת ןיא םילודג ןיא םא םילודג ןיא
 השע המ םלועב ותניכש יוכו ןיא 'וכו יתב ןיא םא תושרדמו תויסנכ יתב ןיא תרות ןיא םא הרות ןיא םינקז ןיא
 אחא 'ר םשב אב רב כקעי 'ר יוכו םשב אנוח 'ר 'וכו רוצ ד"הה הרותב קסעתהל אלש יוכו יתב לכ לענו דמע
 וכו יכנאו תב רמאנש חעש חתואכ לארשיל השק התיהש העש ךל ןיא 'וכו יתיכחו ביתכד ארק ןידה ןמ הל רמש
 לארשיב םיתפוטלו תותואל 'ה יל ןתנ רשא 'ובו יכנא הנה ליעומ תא המו יוכו אל יכ ביתכו ול יתיוק 'וכו התואמו
 שרדמבו ,'וכו יוו םירמוא ולוחתה 'וכו זחאש לכח וארש ןויכו ונב ארקנ םדא לש ודימלתש ןאכמ אלא 'וכו וידלי יכו
 בייח ינירה ותיממ ינא םא גוגרפ ותוא רמא ותימהל דחא גוגרפ ול ןמדזנש םיכלמ ןבל 'וכו הרצ המ ו"דו ר"פדב תור
 היה זתא ךכ העור ןיא 'וכו םא ןאצ ןיא םיידג ןיא םא זחא רמא ךכ תמ אוה ומצעמו ותקנימ ךשומ 'וכו תוכלמל
 םימכח ןיא םא םימכח ןיא םידימלת ןיא פאו םידימלת ןיא םילודג ןיא םא םילודג ןיא םינטק ןיא םא רמול ותעדב רובס
 תושרדמ יתבו תויסנכ יתב זחוא ינירה אלא םלועה לע ותניכש הרשמ ה"בקה ןיא לוכיבכ תושרדמו תויסנכ יתב ןיא

 ש וכו יתיכחו היעשי רמא ןיבא 'ר םשב בקעי יר 'וכו ארקנ המל רמא אנינח 'ר 'וכו רצ רמוא בותכה םה
 יעוה המ 'וכו אל יכ רמאש ןל יתיוקו העש התואמו ז"תועב ינפ ריתפא רתסה יכנאו העש התואכ השק העש

 םירמאמח ולאו ,יוכו יהיו יוח וו ןיתווצ וליתתה 'וכו זחאש ןויכו ויה וידימלת אלהו ויה וודלי יכו 'וכו הנה ול
 יתבבו תויסינכ יתבב זחאש זחא ומש ארקנ המל רזעל יר םשב הינוח 'ר םש 'יגהו י'פ ןירדחנס ישוריב םג וררסג
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 א דו (במ) אמ השרפ הול" 00

 פה ימיב יהיו השמח ןמחנ רב לאומש 'ר רמא ,הרצ יטיב יהיו ינש םוקמ לכ הלונה ןמ וניריב
 קקונ ךלמה הלע וליבשבו הנידמב יורש היהש ךלמ לש ובהואל ,המחלמ ושע ,לפרמא ימיב יהיו
 ד"הה רומל אוהש ומכ הנידמל קקונ ךלמה ןיאש ונל יוא ורמא ול גיורויל םירברב ואבש ןויכ ,הנידמל

 הרצ ןושל ,?א איה הרצ | ןפ יל ימיב | תנופד לכב .יכא [לכ | תאוד הלוגהמ ,יכנ'אפ [הלוגה ןמ 1
 ים ןה . . ,יכ סה השמח [םה --יהיו השמח | פ 'מא ןתנוי 'ר םושמ ימחנ 'רב . . 'ר ,י?א ינמחנ . . 'ר רמא | ף איה

 ..המ /גופְד -- םש התיה הוצ המו [ושע 2 | !א השמחה םהו ,?א ןה 'הו .תחד ןה . - ,ג] םה השמחו

 היה /נפ קקזנו . . הלע ,כ [קקזנ --חלע | א רד [יוש | תד - לשמ .ישכאופ [ובהואל | יאח - םש

 [ישכנ:אופד ואגנש* | א ל .'א דע .שתנופד ןויכו ,יכ [ןויכ 8 | תד ךלמה קקזנ ישא קקזנ ךלמה
 /3 [גיורזיל | 1 סייד ,שתְד םירבדב ,י םייז ,2 םירברבה :ן'אפ םיי" .?א [םירברב | א ואב ,ןְִל אבש

 ןיחווצ לכה וליחתה [ונל --ורמא | [ךד קקזיל .יש וגוורזנו .?א גורזהל א גוודזהל ,ן גוודזיהל ,ם גיודזהל
 היהש ומכ ,] דומיל היתש ומכ ,ךנ'א [דומל אוהש ומכ | (רתסא) י דוע קקזנ | י יו . . וליחתה ,כ ונל יוו
 לכה וליחתה הנשארב הל קקזהל דומל אוהש ומכ ,'כ הנושארב הל קקזנ היה אוהש ומכ ,ו התעמ ,?א גוהנ
 אל םלועה ךכ [ובושיו דייהה | [ך וכתוא גרהנ םא . .ומכ 'ך ובהוא תא גורהנ םא דומל אוהש ומכ .םפ יו יו ןיחוצ
 םהרבא ליבשב אלא . . ךכ ,(תור) י = יוו ןיחווצ לכה וליחתה ול וגוודזנו םירשכ ואבש ןויכ םהרבא תוכזב אלא ארבנ
 ןיתווצ . . וגורזנו םידשכ . . ןויכ וניבא םהרבא לש ותוכזב :אלא . . ךכ ,(רתסא) ' =, יוו ןיחווצ . . םיידשכ . . ןויכ

 ונידיב הלע הזה שרדמה יעדומה רזעילא 'ר םשב היכרב 'רו הל ןירמא אייה 'וו אמוהנת 'ר
 היעשי יריכמ 'קליבו) ןה השמחו ןמחנ רב לאומש 'ר רמא הרצ אלא וניא ימיב יהיו רמאנש םוקמ לכב הלוגה ןמ
 רמאנש םוקמ לכ 'וכו הזה שרדמה יעדומה רזעלא 'ר םשב היכרב 'רו הל ןירמא 'וכו אמוחנת 'ר ריינמ קתעוה יא יז
 ימאנש םוקמ לכ הלוגהןמ ונידיב הלע הזה שרדמה ןתנ'רםשב ןמחנ רב לאעמשי 'ר אוה הרצ יהיו

 יהיו ימאנש םוקמ לכ הלוגה ןמ ונדיב הלע הזה שרדמה ןמחנ רב לאעמשי 'ר אוה הרצ יהיו
 ימיב יהיו יוכו זחא ימיב יהיו 'נכו לפרמא ימיב יהיו (ןה ימיב השמחו ןמחנ רב לאעמשי רימא אוה הרצ ימיב
 היל רומא אמוהכנת 'ר ייגה תור שרדמבו ,'וכו םיטפושה טופש ימיב יהיו 'וכו שורושחא ימיב יהיו 'וכו םיקיוהי
 םוקמ לכ 'וכו הלע הזה שרדמה (כי'מב הגוהו ו"דו ריפדב הי'כ) רזעי לא ירב היכרב 'רו הבר אייח 'ר
 ימיב השמח רמא לאומש 'ר 'וכו החמשו הרצ שמשמ יהיו רמאנש םוקמ לכ הבר איי ח "ַר הרצ יחיו רמאנש
 טופש ימיב יהיו 'וכו שורושחא ימיב יהיו 'וכ) םיקיוהי ימיב יהיו 'וכו זחא ימיב יהיו 'וכו לפרמא ימיב יהיו םה
 רזעילא 'ר םשב הבר אייה רו היכרב 'רו אמותנת 'ר "גה רתסא שרדמבו ,'וכו םיטפושה
 ןמחג רב לאומ ש 'רו הרצ אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ הלוגה ןמ ונידיב הלע הזה שרדמה ןיותפ
 'ר רמא הרצ אלא וניא ימיב יהיו רמאנש םוקמ לכ ונידיב הלע הז שרדמ רתפ ןתנוי'ו םשב
 ימיב יהיו 'נכו זחא ימיב יהיו 'וכו םיטפושה טפש ימיב יהיו 'וכו לפרמא ימיב יהיו ןה השמחו ןמחנ רב לאומש
 ןנחוי יר םשב אבא רב ןועמש 'ר רמא ןמ םירמאמה וקתעוה גייפ ר"ימבבו ,'וכו שורושחא ימיב יהיו 'וכו םיקיוהי
 רמאגש םוקמ לכ יול יר רמא םש הליגממ קתעוה י'פ םש דועו 'וכו אגלפ הדבעו ןמחנ רב לאומש 'ר אתא יוכו
 'ר םשב היכרב 'רו הבר אייה 'רו אמוהגת 'ר םש ינימש אמוחנתבו ,'וכו רעצ ןושל אלא וניא יהיו
 שרדמה ןתנ 'ר םשב ינמהבנ רב לאומש 'ר הרצ ןושל אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ רמא רזעלא
 יהיו וכו לפרמא ימיב יהי םה השמחו הרצ ןושל ימי ב יה יו רמאנש םוקמ .לכ הלוגה ןמ ונידיב הלע הזה
 תופסוההו םייונישה 'יעו 'וכו םיטפושה טופש ימיב יהיו וכו שורושחא ימיב יהיו 'וכו םיקיוהי ימיב יהיו 'וכו זחא ימיב
 ב ב מ ונידיב הלע הזה שרדמה ןנהוי ר םשב אבא 'וב אייה 'ו רמא ה"פ רייספב רחא ןונגסבו ,םש
 בהכש םוקמ לכב וזו וז שמשמ ןנחוי יר םשב אבא 'רב ןועמש 'ר רמא הב אצויכ הרצ ןיא יהיו בותכש םוקמ לכ
 הלודג הרצ שי םיטפושה טופש ימיב יהיו וזמ הלודג הרצ שי שורושחא ימיב יתיו הב אצויכ תרצ ןיא ימיב יהיו
 ןאכו 'וכו ינימשה םויב יהיו וזמ הלודג החמש שי רוא יהיו הב אצויכ תחמש ןיא יהיו םוקמ לכב) םלוכ ןכו וזמ
 תרצ ןיא יתיו כתכש םוקמ לכב ןמחנ ןב לאומש 'ר רמא אצומ תא וזמ הלודג החמש שי השמ תלכ םויב יהיו
 ןגחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש ר"א ז"פב םש דועו ,'וכו הב אצויכ החמש ןיא היהו בתכש םוקמ לכו הב אצויכ
 '4 רמא םש הליגמב ילכבבו ,'וכו םיאישנה ובירקהש יתמיאו הרצ וב שיו החמש וב שי יהיו בתכש םוקמ לכ
 יהיו רמאגש םוקמ לכ הלו דגה תסנכ ישנא מ וניד'ב תרופמ הזרבד ןתנוי'ר אמיתיאויול
 םויב יהיו ביתכהו יוכו לחה יכ יהיו יוכו םיטפושה טופש ימיב יהיו 'וכו שורושחא ימיב יהיו רעצ ןושל אלא וניא
 ווה ימיב יהיו השמח רעצ ןושל אלא וניא ימיב יהיו יכה אכיאו יכה אכיא יהיו לכ יש א ב ר רמא 'וכו ינימשה
 וכמסג םשו ,םיקיוהי ימיב יהיו זחא ימיב יהיו לפרמא ימיב יחיו םיטפושה טופש ימיב יהיו שורושחא ימיב יהיו
 סוקמ וניתובאמ וגידיב תרוסמ הז רבד 'וכו ווה םיחא היצמאו ץומא וניתובאמ ונידיב תרוסמ הז רבד יול 'ר ירמאמ
 המלו 'ב ח''נ ביפ הייר ישוריב םג הז ןונגסבו ,'א טי'צ בי'בו 'א א'כ אמויו םיידב 'יעו 'וכו הדמה ןמ וניא ןורא
 ןירמוא תודגא ישרוד 609 'ומע לודגה שרדמבו 'וכו ךלהמ םימעפ ויתובאמ ודיב תרוסמ ןכש לאילמג ןבר ןלביק
 תלוגת ןמ ונדיב הלע ונינפלש ןונגסהכו ,'וכו קחצי תמ םירופאה תיבמ ףסוי אציש קרפה ותואבש ןדיב איה תרוסמ
 יוכו לבבמ םריב ולע םישדח תומש יד ו*נ א'פ ה"ר םשו יוכו רושאמ םדיב הלעש 'ב א"ע א"פ הליגמ 'שוריב םג
 יתקתעחש רמאמב 'יע הלוגבש וגיפובר םושמ 'וכו רמאש ןוגגסהו ,ח''מפ ןמקל 'יעו 'וכו לבבמ ןדיב ולע םיכאלמה תומש ףא
 192 רצ איה תיהגאבו 575 רצ 'כ קלח ילגנאה ע'מב עייעו הרש ייח ב'מ אמוחנתמ 878 דצ לועל י"מב
 ני'בשר רמאמ םג ייעו רתסא תליגמ שירב ייתכדכ זמרו הדגאה לכ עטיק בייע 'ר טוקליבו ,589 דצ אי"ח א'/הגאבו
 יהיו םג ל"יכב ןוגגסה הזבו ,יוכו ושע םש התיה הרצ המ 'ולכ .המחלמ ושע 2 :274 רצ ליעל יוכו ןה השמחו
 שורושחא ימיב יהיו 'וכו בער יהיו םיטפושה טפש ימיב יחיו 'וכו יתיאר םיקיוהי ימיב יהיו 'וכו םדקמ םרא זחא ימיב
 תט אמוחנתבו ,ותסא שרדמו תור שרדמו רייוב םג אתיא סש התיה הרצ (המו) המ 'יגהו , ןכו ןמה שקביו יוגו
 ייתווצ לכה וליחתה םייסמו שרדהל לשמה הלחת איבמש דחא ןונגסב גיבשר רמאמב תובבה לכו ,םש היה רעצ
 רעלגעיצ ייע גיבשר ירמאמב םילשמה ןינעבו ,('וכו רודל יוא ךכ םייסמ 'וכו טפש ימיב יהי) שרדהב קרו) יוכו
 םינפ םהל אשונו הבוט סהל השוע ,הנידמל קקזנ 8 :147 דצו 127 רצ 424 רצ 208 דצ עססינכיילגסגינעק
 שרפמו וכו ובושינ ד"הה טעוממ ןושלה ןכו ,ובהוא תא (!פורברכה וגרהי םא יולכ .דומל אוהש ומכ  :וליבשב

 ל 6
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 : [לפרמא ימיב יהיו ויריבחו לפומא הז םיעשר וחתפ ברח א'ר] ייחאל םב
 ב לאומש יר רמא (וט ה תלהק) ךלי ןכ אבש תמוע לכ הלוח הער וז םג חתפ לאומש 'ר

 עבראב םתוח ךכ תויכלמ עבראב חתפש םשכ ןיבא 'ר רמא ,ןיטילחב ליוא אוה ןכ ןיטילחב אתאד המכ
 ךלמ ךויראו רענש ךלמ לפרמאו םיוג ךלמ לערתו םליע ךלמ רמעל רדכ .תא ,תויכלמ
 5 ,םודא תוכלמו  ןווי תוכלמו :ירמ תוכלמו לבב תוכלמ תויכלמ עבראב םתוח ךכ (ט די תישאוב) רסלא
 רימעכ םצבק יכ ותצע וניבה אלו ייי תובשחמ ועדי אל המהו ןובא 'ר םושמ רמא סחניפ .יר
 :'וגו לפרמא ימיב יהיו םהרבא ריב ולפיו ואוביש ידכ (ג די תישארב) ורבח הלא לכ המל (בי ד הכימ) הנרג

 ג הלע שררדמ הז רזעלא 'ר םשב היכרב 'ר הבר הייח 'ר םשב המוחנת 'ר לפרמא ימיב יהיו
 יכ סכימ 'קלי 6 : (ו"ט 'פ) וז סנו 'פ םלסק טכדע ,3''ע 'כ עוקל" 2 :'[ ייפ סט סעוסנפ ,'ז "ק ךל ךל 3"פ 6עוסנפ 1

 טכדמ ,ספתיפפ פול טכדמ ,'ז יי סיייפ סנכ לכקיו ,ד"עכפפ יכ כססס יקיי ,וילקפ 'כ וכ 'קלי 8 :יי'כ ע''פ יכיכפ 'קני ,בינקפ
 : 'ִכ .* סלוגמ ,('ב זייכ) זיפ ('ב טיי) ס''פ יסככ ססקיספ ,יע "ק יניטט סנוסנס ,'ס ייס יי'פ יס יס גייפ סנכ לבדמב ,0"פ לססס

 ברח אד ['א] םיעשו -- א'ד* | ת"אפ יחאכ /מיכנ'אְד יחאל ,ן [ייחאל | כפ 'ל ,ןךו םהב [םג 1

 לפומא --הז* | ל יל ,פ בוהה א'ד כג םתשק וכרדו .. א"ד ,ְך וכרדו םיעשר וחתפ . . א'ד ,[ך וחתפ
 [תוד לפרמא -- יהיו* | ל יל :ם לפרמא הז ,] ויריבחו רענש ךלמ לפרמא הז ,] וירבחו . .הז [ףכ!א ויריבחו
 ,כופ תליח רב ,תגְד תליש רב - ,ץ [לאומש 2 | פל יל ,ן רענש . .יהיו ינש ,'כ'א רענש ךלמ לפרמא . . יהיו
 /נעפ [לאומש | ל 'וגו ,1אפ ךלי . . תמע לכ [עכג?אוד ךלי --תמע ל:* | עוד םגו .יכנאפ*ד [טג | א תלוח רב
 ,14] וטילחב ;כ ןטילחב | ₪ תתאד ,'א יתאד 8 | ] ינמחנ רב ,א תלוח רב ,ן תליח רב ,בֶָד תליש רב ₪
 כל ןטילחב [יתאפד ןיטילחב* | ענ'או לזא | תאפ יל אוה | יעכ'או ךכ | ן ןהליחב ,ע ןיטולחב
 | או םלעה - [חתפש | ן אבא /תד ןובא .*רעכנאחפ [ןיבא | ן ןהליחב ./ ןיטולחב ,!ךָנ וטילחב
 [תא 4 | יתכגופְך אלא םתוח וניא .ע םותח ,?א םתח ,'א [םתוח | (ךומסב -ןכו) אָד 'דב .יעתכגופ [עבראב
 | ?אל וגו [תכגופד רסלא -- לעדתו* | כא רמועלרדכ + אופ רמעלרדכ ,יתְד רמועל רדכ | ₪ =. 'דב התפ
 [תויכלמ | אפד ידב .יתכגו [עבואג | יתכגופד אלא םתוח וניא .?א םתח ,'א [םתוח | 'א ןכו ,%א ןכ 5

 [םודא | ןוי | ₪ ידמלש ,] יידמ | (ךומסב ןכו) ,כנא תוכלמ | כ לבבלש | ₪ וינבב דבעשל ןידיתעש ₪
 ןיבא 'ר (פ םושמ) םשב ,מ והבא 'ר םשב ,א 'מא וביא רישב [ןובא --רמא | ן םחנמ [סחניפ 6 | [ך ושע
 יא [רגח 7 | ן םה /א פהו /מ (הכימ) יכנפ'ך המה | תכנופד חתפ (כ] והבא /תפ וגיא ," ובויא

 אייח 'ר םשב אמוחנת 'ר | תןד ₪ איד [יהינ 8 | א ולפיש [ולפיו ואובש | מיתכנופְך םירשה קמע לא ₪

 יר . . תיכרב 'רו הבר אייח 'ר םשב . .'ר ,ן רזעילא . . היכרב רב הבר הייח 'ר םשב אמוחנת 'ר ,] רזעלא . .
 יר .1א םוחנת ר"א ,ף 'מא אמוחנת 'ר  ,י רזעלא . . היכרב 'ר אייח 'ר םשב . .'ר ,[ךיך רזעלא ([ך רזעילא
 | י הז שרדמ /[ךִד שודמה הז :.כנאחןפ [שרדמ הז | ד ןתנוי 'ר ימא ,%א אמוחנה

 ךימסהל רגוסה רמאמה יתמלשהו ,אתיל ליייכב .'וכו וחתפ ברח א"ד 1 :םהמ דחאכ הוש יניא ינא ירהו ל"א םש
 רגוסה רמאמב שורדל ולאכ תוחיתפ יכרדמ ןיאש םויסה הזב קפקפל שי ןכא ,נ"חעו לפרמא ימיב יהיו 'פל החיתפה
 ברח רזעילא 'ר לש שרדהבו רופיסה לכב שמתשה יול רישב י''רש שרפל ךירצו ,החיתפה ךותב רבכ שרדנש המ
 רמאמ םג שרדה הז ןונגסבו ,899 רצ בח א'הגאב םג 'יעו ונינפלש השרפל החיתפל 'וכו לפרמא הז 'וכו וחתפ
 אמוחנתב ושמתשה תושרדה ולאבו ,'וכו לבה הז 'וכו ינע ליפהל ןיק הז 'וכו וחתפ ברח 915 רצ ליעל יול ריישב יי'ר
 ןיק הז םיעשר וחתפ ברח 'וכו וחתפ ברח אבא רב אמוהנת 'ר חתפ ךכ אתיא םשו ,'ז 'יס ךל ךל אמוחנתו במ
 םיכלמ העברא ולא (םיעשר וחתפ ברח א'ד) םבלב אבת םברח אייד 'וכו שחנ ןב ןונח הז םיעשר וחתפ ברח אייד 'וכו
 לאומש 'ר 2 | :'וכו ברחב וחתפו (ולא ואב) ואבו םלועב המחלמ התיה אל (ןיידעש) וישכע דעש וירבחו לפרמא
 רמא היי'דב 890 דצ ליעל י"מב ייעו) ויבא םש ילב וכו לאומש ר"א 'וכו חתפ שייר 'ב טלח 'ע ךורעב היכו .חתפ
 שרדמבו ,'וכו םשכ ןיבא 'ר .רמאמ החיתפה ןינעב איבמ אוהו ;החיתפה לעב לאומש 'ר הזיא חכומ וניאו (רזעל 'ר

 יר ייגהכו ,יוכו ןיטילחב היל ליזיי ןכ ןיטילחב אתאד המ ךיה אה ךלי ןכ 'וכו הער וז םגו ימתס רמאמה ת
 ני'חעו וז 'יגב קפקפל שיו יוכו תליש ר''ב לאומש יר לע גילפ ןיבא יר ט'ייכ ריב 'יפב שרפמ ת לי ש ר ב לאומש
 נ'חעו םגו בותכ ארקמב .וז םג :621 דצ גיח  א'הגאב 'יעו םישרדמב דוע הז ארומא םש אבוה אל 'נכו
 ךורעב ייעו אתטילח ('ח יו גי ביש) תובבל 'גרת .ןיטילחב אתאד המכ 8  :'וכו יתיאר הדב 129 דצ ליעל י"מבו
 ותנקז תעל ןכ םיקד םילכאמל ךירצו שלחו ךו םלועל אב םדאהש םשכ כימב בתכש ומכ רמאמה 'יפ עמשמו ,םש
 הפיטחב וטילחב אב אוהש םשכ שרפמו סרוג ט"יכ ריב 'יפבו ,םיקד םילכאמו ןיטולח ינימל ךירצו שלחו ךר השענ
 וכלהו [וחקל] ושוכר תאו טול תאו חרומעו םודס שוכר לכ ףאו ירומאה תא םגו יקלמעה הדש לכ תא וכוו ופטחש
 ייפב םג 'יעו םדימ הפטחו היבשה לכ תא ליצהו םהובא אבש הפיטחב וטילחב ליזא אוה ךל\ ןכ םהל
 וינבל גוודזחל תויכלמ עברא ןידיתע ךכ םהרבא לע םיכלמ העברא ואבש םשכ < .'ןכו חתפש םשכ | :ספדנה
 ייגתכו ,שייייע\ תויכלמ עבראב 'וכו תכשח המיא הנהו ד"מפ ןמקל ושרד ןכו ,(טיייכ ריב 'יפמ) םהב דבעתשהלו
 לש ומותיחב ךכ תויכלמ 'ד ולחתה םלועה תלחתבש םשכ ט"קלב שרפמ יבו 'א א'יוכו ן"יכב ם לו ע ה התפש םשכ

 תויכלמ 'דב חתפש שרדבו .,'וכו םודאו ןוי) ידמו לבב תויכלמ 'ד םלועה ףוסבו 'וכו לפרמא הלחתב תויכלמ 'ד
 אב הנש הרשע עבראבו ערואמה היהש ומכ ('וכו לפרמא ימיב יהיו 'פה אלו) 'ט דיי תישארב קוספה ןוכנל אבוה
 םליע ךלמ רמעלרדכ תא 'וכו המחלמ םתא וכרעיו 'וכו הרמע ךלמו םדס ךלמ אציו 'וכו ותא רשא םיכלמהו רמעלרדכ
 תביתכו ,'וכו ויכינח תא קריו ויחא הבשנ יכ םהרבא עמשיו 'וכו טול תא וחקיו 'וכו םדפ שכר לכ תא וחקיו 'וכו
 דצ ו"המבו יש תחנמב 'יעו טוקליבו ודו ר'"פדב היכו ,'ו 'יסבו 'ד 'יפב הטמל ןכו תובות יתשב ל"יכב רמעל רדכ
 טחנפ 'ר ייגה 'יפלו ,הנוכנה 'יגה ןכש ל'נו ליייכב הייכ \ .וכו רמא סחניפ 'ר 6 = :גרובצניג 'צוה ך"נתבו 6
 לכ סע הכוראה תדגאה לכ .'וכו אמוחנת 'ר 8 : הנושארה החיתפל םויפה רסחו ןאכ תוחיתפ יתש 'וכו חתפ 'וכו
 ודו ריפדב ייגה רייובו ,רתסא שרדמבו תור שרדמב אתחיתפבו אייפ רייוב םג הרדסנ יג 'יסב ונינפלש םירמאטה
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 ותכומל ,הרבשנו ותרפ הלפנ ,רהב שרוח אוהו רושימב םישרוח ויחא ויהש רזעיל ירב
 ויפ השעש דע המדא תווווק לכוא היהו ייכז ןב ןנחוי ןבר לצא ךלהו חרב ,ותרפ הרבשנ
 םשכ ול רמא ,השק רועילא יולש ויפ חיר ייכז ןב ןנחוי ןברל ורמאו וכלה ,ער חיר
 הלע םימי רחאל ,ופוס רעו םלועה ףופמ ךלוה ךדומלת חיר היהי ךכ הרותה לע ךיפ חיר שיאבהש
 ןב ןומידוקינו תסכה תיציצ ןכ ,וינפל ןיבשוי .הנידמ ילודגו שרודו בשוי ואצמו ויסכנמ ותודנל ויבא
 ,ויריכחו לפרמא הז םתשק וכרדו םיעשר וחתפ ברח קוספה הז שרוד היהו ,עובש הבלכ ןבו ןוירוג
 2500בלב אובת םברח ,םהרבא הז (םש םש) ךרד ירשי חובטל ,טול הז (ש סש) ןויבאו ינע ליפהל
 יתילע אל ויבא ול רמא , (וט די תישארב) 'וגו םכיו וידבעו אוה הליל םהי לע קלחיו (וט םש םש)
 הווש אלא ,םרח םה ילע ירה רמא ,הנתמכ ךל םינותנ ייסכנ לכ ירה וישכע ,ייסכנמ ךחודנל אלא ינב

 :(6"י 'ז) סמכס סכוט 'פ םלסק טכדע | ,('ס '6) סיכ5 ויס 'פ .ב"פ יסככ סכי6 ,יס ריכ ןיטיג יע 5

 | א 'ל ,מ העקבב ןישרוח . . ויהש [רושימב -- ויתש | מיִתְכְד סונקרוה ןב רזעילא ,אָוָפ רזעילא 1
 לגו ,!א הלגו -. [הרבשנ | י'ל .מתאופד . . הלפנ  ,כג [ותרפ הלפנ | א היהש ,יַמ היה אוהו
 הרבשנ יתבוטל (ָך ול רמא) רמא ,י' ותבוטל התרבשנו ,5]פ ותופ הרבשנ ותבוטלה | י ותרפ

 ךלהו ,'א ךלה ;מינ [ךלה | מא 'ל הוב 2 | א ותרפ לגו הרבשנ התבוטל 'מאו ,[ֶוְד יתופ
 /[ןיא ויפ השענש 2 | ם תויזרוק ,ןך תויוזוק .'א תוזק | כא 'ר [ןבר | א ול ךלה /תכופד ול
 | ן ויפ | ו תשאבתש 4 | ן םהל [ול | תד ול ₪ :םיכגאופ [השק | ל רועלא [רזעילא** 8 | + ויפב היהש
 ,ן ואצמ | ל ויסכנב [ויסכנמ** 5 | + ךלוה אהי | ן וחיר ,כ ךיפ חיר | ילא יל ,'אָפ אהי [היהי | 'א הרותל
 ןיבשוי | ₪ הנשמה ,יכא|] הנידמה | י ילודג לכו | ₪ שרדמה תיבב ₪ [שרוד | "א היהו ,י היהש ואצמו

 , ןומודקינ ,ן ןומידוקנ .מתכ'אפד ןומידקנו | גו ףסכה | יתאפד תציצ .מכנו [תיציצ | י יל ןב | א יל
 יא [שרוד היהו | ן אבלכו .מיתכאפְד אבלכ :ן [הבלכ | 1 יל ."אָו ןב [ןגו | כ ןוירג 6 | *%א ןומידקנ
 וכודו | 1א 'ל ,?א קוספה .מיתכנופְד הזה קוספה [קופפה הז | מיתכנפְד שרודו בשוי ואצמו

 םתותשקו -, [םבלב | ןפ יל ןויבאו 7 | א יל ויריבו | תאו 'ל ,ך וג ,יכגנ'אפ [םתשק
 אל ,ם ןאכל . . ,א יתילע ינב .תגד ןאכל . . ,ן ןכל . - .םפ יתילע אל ינב 8 | כזחופ הנרבשת (ף םתתשקו)
 ירה | מי יל .א התע .פ ושנעו [ושכע | םיתכאפד יסכנמ ,נ] [ייסכנמ | כא יל אלא | י ןאכל יתילע

 ,ל'א] [הנתמב | י יל .מ םלוכ וישכע ךל [ךל | מ'א פה ,י ןלוכ .תכ"אפְד יסכנ לכ ,1ן [ייסכנ לכ | י ךל
 םוח | מתה פה ,נפ ילע ,י'או ילע ןה ,כ1אד ילע פה [םה ילע | ] םהב ינירה | םתכנ 'ל ,?אָד הנתמ
 /1א הושש ,פ ינא הוש ,יתכנוד הוש ,ג [הווש | תת יל ןיאו ,ך אלא יניאו .מ'יכנאופ [אלא | מת ילע
 | א ינאש ,מ הושאש

 /הרות דומלל ז'ביר לצא ךלהו חרבש הרבשנ ותבוטלו הלגר תרבשנו ותרפ הלפנו םש שורחל השקש .רהב שרוח אוהו 1
 היפ ינש רשעמב ןכו ,המדא יבגר .המדא תוזזוק 2 : 227 דצ ליעל ייעו ןישרטב שרוח היה אוהו אתיא א"רדפבו ג"רדאבו
 121 דצ ליעל י"מב םג ייע ןלוב זעלבו םש שיימלו ,וזק 'ע ךורעב 'יעו המדא תווזוקב ותוא ןינייצמ יעבר םרכ אמ
 היה רקבה יללג א'יי) ויפ ךותל הנתנו הלטנו המירה ןבא האר ךררב ךלוה אוהשכ םש איונ נ"רדאבו ,'וכו .ןילוב ה'דב
 םשכ לא םש א'ונ נירדאבו ,יטיש יניב חיר תלמ המלשוה ליייכב .ךדומלת חיר תיהי ךכ 4 :םש ב''מ אמוחנתב 'יעו
 האצוי ךיפ תנשמ אהת ךכ ינפל ךיפ חיר הלעש םשכ בי''ונב םשו ,הרותב בוט םש ךל אצי ךכ ךיפמ ער חיר ךל אציש
 .'וכו םימי רחאל :'וכו םימשל ךיפמ הרות יקח חיר תלעי ךכ 'וכו תלעש םשכ א"ררפבו ,ופוס דעו םלועח ףופמ
 יסכנמ ינב רזעילא רידאו ךלא רמא יאכז ןב ןנחוי ןבר לצא הרות דמול חיהש ויבא סונקרוה וילע עמש איונ נ"רדאב
 וינב ורמא א/רדפבו בי'ונב םשו ,יוכו וינפל ןיבשוי לארשי ילודג לכו םילשוריב שרודו בשוי ז''ביר םויה ותוא ורמא
 םלשוריל הלעו) ויפכנמ ותודנל םילשוריל הלע ךיסכנמ רזעילא (ךנב תא) תא הדנו (םלשוריל ךל) ךל םהיבאל סונקרוה
 ינפל השע בי'מ אמוחנתבו ,'וכו ולצא (ןידעוס) ןיבוסמ הנידמח ילודג (לכ ויהו) לכו ז"בירל בוט םוי םש אצמו (ותודנל
 המ ךנב רזעילא האר םהיבאל םירמוא רזעילא 'ר לש ויחא ויחו 'וכו םינש שלשו םיתשו הנש יאכז ןב ןנחוי ןבר
 ךתרצב תוארל אב אל אוהו ךונחנה אלו ךילע ונישפנ וננתנ ונחנא 'וכו תומוטפ לכוא םילשוריל ול ךלהו ךחינה השע
 שרוי ונוא ךכו ךכב םהל רמא העש התואב ונמע קולחלו ונילא אבל דיתע אוה רבד ךל עריאש עמש םִָא וישכעו
 תסכה תציצ ןב ומש ארקנ המלו םש שרפמו תסכה תציצ ןב א'רדפב חייכו .תסכה תיציצ ןב 5  :'וכו םולכ ינממ
 ףסכה תציצ ןב ומש ארקנ תמלו 'וכו ףס כ ה תציצ 'יגה ב''ונ גירראב ןכא ,םלשורי ילודגמ תלעמל בסומ תיהש
 ןב םש אונ ג"רדאבו ,ףסכה תיציצ ןב ןאכ 'יגה גיייכו שיכב םגו ,הנידמה ילודג לכמ הלעמל בסימ היהש אלא
 הארנו ,לארשי ילודג לכ שארב ףסכ לש הטמ לע בסומ היהש תסכה תיציצ ומש ארקנ המלו 'וכו תסכה תיציצ
 בסימ היהש יפל ףסכה תיציצ .שרפמ ןתנ 'רד תובאב טיייכ ר''ב 'יפב אבוה ןכו ,םימעפה 'בב ףסכה םש םג ליצש
 ושרד איונ ג"רדאבו ,(!יללמ .ןומידוקינ םשהו ,פפדנח רי'ב ייפב םג 'יעו ףסכה תיציצ ארקנ ףסכו בהז תוטמ לע
 סנכנת לכש עובש אבלכ ומש ארקנ המלו 'וכו ורובעב תמח ול הדקנש ינפמ ןוירוג ןב ןומידקנ ומש ארקנ המלו
 .אבלכ ןבו ןוירוג ןב ןומידקנ יריתע אתלת והגה הב ווח םש ןיטיגב ןכו ,'וכו עבש ותיבמ אצוי היה בלככ בער ותיבל
 בער אוהשכ ותיבל סנכנה לכש עובש אבלכ ןב ורובעב המח ול הדקנש ןוירוג ןב ןומידקנ תסכה תיציצ ןבו עובש
 ותסכ התיהש ירמאד אכיא תותסכ יבג לע תררגנ ותציצ התיהש תסכה תיציצ ןב םשו ,עבש אוהשכ אצוי בלככ
 ןבו תסכה תציצ ןב 'וכו םירישע 'ג םילשוריב ויהו םש ביימ רייכיאב עיייעו םש יישריפב 'יעו ימור ילודג ןיב תלטומ
 ריפד ר"כיאבו ,'וכו תותסכו םירכ יבג לע םיררגנ ויתויציצ ויתש תסכה תציצ ןב 'וכו ןוירג ןב ןומידקנו עובש אבלכ
 תלהק שרדמב ןכו .,עובש אבלכ ןבו ןומידקנ ןבו ןוירוג ןבו תציצ ןב ןיטוילוב העְברא םלשוריב ןווהו שבתשנ ודו
 א 9  :עובש אבלכ ןבו ןוירוג ןבו ןומידקנו תסכח תציצ ןב םלשוריב ויה ןיטוילוב העברא םש ו"דו ר"פדב םש
 א'ררפבו ,םהב דחא לכל הוש ינאש דע ינא לצומ ל"א םש .ב''ונ ג'"רדאבו ,נ"העו יהאל םיסכנב הוש היהא .םב חווש

 ג) 000%



 |07 א דו אש > | (בםמ אמ) אמ מ תשרפ | ךל ךל

 לכ תא םילבמ ךינכ ךכ םלועל תמייק איהו םיבשה תאו םירבועה תא הלבמ וז היטלפ המ במ ןמיס
 : םלועל םימייק םהו םלועה תומוא

 י ךליהש םוקמ דע הנק הבחרל ןיב הכראל ןיב הדשב ךליה ינח יונו ץראב ךלהתה םוק זי
 יר רמא ,ךלהיש דע הנק אל םירמוא םימכחו , ךוליה הנק רמוא רזעיל יר .היהש  רזעיל 'ר ירבדכ
 ל | : ץראב ךלהתה םוק רועיל ירד 'מעט בקעי

 (במ) אמ השרפ
 א השעמ (רי ולילהת) 'וגו םפיעשר וחתפ ברח חתפ יוליר םשב עשוהי 'ר .'וגו לפרמא ימיב יהיו (א ךו

 סלח 'פ סוכ טכדע ,'5 'ק סכסב סנכ ,יג יכ יד טיכ 6''פ ןיטוקיק 'טוכי , כ"פ סכפכ לככ ספפפופ ,סי'ע 'כ טוקלי 8
 ךפ ךל נע סעוסנס ,ג'ייפ .ביוכ | ו'פ שיוכ כיכדס | ,יכ ייק זמ סילספ יכיכע 'קלי ,"ע 'כ | עוקלי 6 || | : ('ז יד) סיכפל
 : ב"'פ ס''פ סייכרפ ," "יס

 | א םיבשו םירבוע ,[מ םיבשהו םירגועה | םיכנפ הלכמ | תיאד הייד יכיאחפ אי- מנו [היטלפ
 = תומוא | (םש) יכ יל ,א לכ ,ימגזהפ תא [לכ תא | מכגפ ןילכמ ,י םילכמ | 'א לארשי (ךינב | יתככ 'ל םלועל
 /₪ הכראל [יוגו 8 | ןך םשה ישיחכמ ,ןמ תויכלמה ,1' תומואה .?ָאְד םלועה תומואה ,(סש) ?יכ נ'אןפ'ְד [םלועה
 ,1 [ךליהש | א הבחרלו הכראל [הבחרל ןיב |  כנ'או ךלוה | כ אגת | תאד 'ל :ישכנו הכחרלו
 רזעילא 'ר היהש | יא יל .שתנ?אופְד רזעילא 'ר ירבדכ [רזעיל 'ר ירגדכ 4 | ן ךלוהש .ישתכאפד ךלחש
 ךליה .תןיאו הנוק ךוליה .?אפד הנק ךוליה | א רזעלא רישב ידבז רב בקעי ר"א יש רנ"אופד רמוא
 הכראל ךלהיש רע .פ ךליהש םוקמ דע אלא ,?א ךליהש םוקמ דע ,'5 ךלוחש דע .נ] [ךלהיש דע | יַנ הנק
 | שתנ ידנז רג ,כָאְוְד ידבז ןב ₪ [בקעו 'ר | * קיזחהש דע :שיל קיזחיש דע :תיאד הבחרלו

 ייתכד םושמ .ש] - אכהמ [פוק | .כ'א רעלא .ש תנאופְד רעילא | שכפ אמעט :תנִד הימעט 5
 ןינכסד עשוהי 'ר | תכגחוד רענש ךלמ :פ ['וגו 6 || ₪ ךלהתה ,ש כג הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה | א ₪
 וגו .ף םתשק וכרד ['וגו 7 | %א ורמא עשוהי 'ר םושמ ,1א ימא עשותי 'ר .מזךנְוְד חתפ . . םשב (1 ןינכיסד)

 חבטל ןויבאו) ןויבאו ינע לופהל םתשק וכרדו ,[ך*א םבלב אובת םברח ,ך 'וגו םבלב ('ִך אובת) אבת םברח
 | 2 הגובשת םתותשקו םבלב אבת םברח (1 ךרד ירשי

 םידיד .ןאכ שבתשנ ל"'יכבו ,ןידור ןיריבעמו 'יגה םשו ,י'ט דר 'ע ךורעב םג 'יעו ידר אוהו (ט'יי טיי א"מ) שרוח
 אתפסותב .'וכו ךליה ינת 8 | :ג"חעו םיִדיִר יתהגהו ,םירכ םש 'יסופדבו ,(םידור םש ןוילגבו) םידיל ט'ספ ן

 ךוליה .ןיא 'מוא םימכחו רזעילא 'ר ירבד וכוליה םוקמ הנק הז ירה הבחורל ןיב הכרואל ןיב הב ךליה םש
 ןיב גייל גיי'חבו) ,הבחורל ןיב הכרואל ןיב םינש הב וכליה (הנוק 'וכו םימכחו 'וכו ירבד 'וכו םוקמ ג"ל םש ג"חבו) הנוק
 העש רע ונק אל םהינש 'מוא םימכחו רזעילא 'ר ירבד וכוליה םוקמ הנק הזו וכוליה םוקמ הנק הז (הבחורל וכו
 רזעיל 'רכ אלו 'ג יס םשו) הנק ךליה רמא רזעל 'רד רזעל 'רכ אלרו יד ט"'נ םש ןישודיק ישוריב אינוסבו ,וקיזחיש
 (רזעילא 'ר) א"ר ירבד ךליתש םוקמ דע הנק 'בחרלו הכרואל הרשב ךליה ינתד (הנוק ךוליח רמוא רזעיל 'רד
 המ ויינק וב ךליהש ןויכ וריבחל ליבש רכומב ןידומ לכה (קיזחיש דע) קיזחיש העש דע הנק אל םירמוא םימכחו
 ,הנק אל םירמוא םימכחו ו''דו ר"פדב 'יגה םשו) תור שרדמב סג 'יעו 'וכו הבחרלו תכרואל ץראב ךלהתה םוק אמעט
 םימכחו רזעילא 'ר ירבד  וכוליה םוקמ הנק הבחרלו הכראל הב ךלה אינתד םש ביו 12 דע היגה כ"מבו
 הכראל ץואב ךלהתה םוק ביתכד רועילא 'רד ט"מ רזעלא 'ו רמא קיזחיש דע םולכ ליעומ ךוליח ןיא םורמוא

 אל םירמוא םימכחו גייכו ו"יכב םג 'יגה ונינפלש אתיירבבו ,'וכו םהרבאד אתוביבח םושמ םתה ןנברו 'וכו ח ן
 דע הנק רמוא הנוק ךוליה ל*סד רזעילא 'רד ךליהש םוקמ דע ךלהיש רע קחודב שרפל שיו .ךל ה'ש דע חנק
 ,ךליהש םוקמ רע ןכ 'יגה 'א א"יכבו ,ךליתש סוקמ דע הנק אל םירמוא הנוק וניא ךוליה ליסד םימכחו םוקמ
 ןכו ,'ג 'פ םש ןישודיק ישוריב 'יגה םע תמכסמ וז הלועמ "יגג ,קיז חיש ד ע א"ס רחא בתכב ןמסנ לייכ ןוילגבו
 הנוקה אתיירבב  ינת הבתרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק שרפמו סרוג םשו ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה שוריפב 'יגה
 רמוא רזעילא 'ר היהש רזעילא 'ר ירבדכ ךלהש םוקמ דע הנק הבחרל ןיב הכראל ןיב הדשב ךליה הב ךלוהו תדש

 אכהמ רזעילא 'רד אמעט ידבז רב בקעי 'ר רמא קיו חיש דע 'ירמוא םימכחו וכוליה םוקמ הנק הדשב
 ןנברלו שרפמ 'רתב אבבבו ךלהש םוקמ רע הנק אמלא ךולהב האגקו הב ךלה הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק
 ןיב הדשב ךליה ינת 'וכו .ךלהתה םוק ןאכ רייבמ כיג .קתעוח םש טוקליבו ,'וכו םהרבאד אתוביבח םושמ םתה

 יאמ קיזה ה ש דע הנק אל םירמוא םימכחו הנק ךליה רמוא רזעילא 'ר היהש ךלחש םוקמ דע הנק 'וכו הכראל |
 םירמאמה ודרפנ ןכו 'וכו היתוביבח םושמ ירמא ןנברו ביבמ םש קתעוה כ"חאו) וכו ךלהתה םוק רזעילא ירד
 אתגולפ וז 'יג ייפל ,הב חר לו חה כ ר א ל ךלהיש דע הנק אל תיכו יב אייכו 'יסופדב תעטומ 'יגו ,(וד

 הכראל ךלהיש דע הנק אל םירמוא םימכחו 'וכו הנק הבחרל ןיב הכראל ןיב הרשב ךליה ל"ס א"רד םימכחו אירד
 שוחל ןיא לבא בתכו יגילפ ארק אוההר 'יפבד א"רל ארקמ בקעי ירד היתעויס יאמ ת"פיב השקה רבכו ,ה
 : ש"ייעו יתקתעהש בייבב אתיירבה ןושל םש איבמו איה אתשבשמ יאדו אהד

 ארקמבו ,ט"לפ 'א א'יכבו ,ב'מפ תי'יכו כ"יכו ג"יכו ייסופדבו ,'ב איכו ו''יכו פייכב אימפ היכו ,אמ השרפ =
 ה''כו .רזעיל רב השעמ 6 = :'וכו עגניו הידב 886 דצו מ"פ שיר 881 דצ ליעל י'ימב שיימ 'יע\ ,החותפ השרפ ןאכ
 רזעילא 'רב תשעמ םירחואמה ת*יכו כי'יכבו יריכמ 'קליבו טוקליבו ייסופדבו ;רזעילא ירב .גייכו 'בו 'א אייכו "וכו ם"וכב
 דקע תיבב עייעו יי יס ךל ךל ביימ אמוחנתבו םש בינו א"ונ ג'רדאב 'יע רופיסח ותואמ תורחא תואחסונו ,סונקרוה ןב
 שודמה הז וסחייו א'ררפ שארב הרדסנש אחסונה תמכסמ ב''וג :ג'ירדאב אתסונה םעו ,14 דע 'א תרבחמ תודגאה
 < חיה ןינע וזיאב כי'ג אתיא םש  ב?מ אמוחנתבו ,277 דצ פיידג םג ייעו סוגקרוה ןב רזעילא 'רל ותלחתה םש לע
 אבת םברה הישז סונקרוח ןב רזעילא 'ר חתפ לפרמא ימוב יהיו ןינעה חזב וניתובר ורמא 'וכו שרוד רזעולא יר
 : וכו ותלהת לכ עימשי יה  תורובג ללמי ימ חתפ סונקרוה ןב רזעילא 'ר אתיא ג"פ א'ררפבו ,שייייעו 'ןכו םבלב
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 לארשי ךכ םלועל םייק אוהו תוכתמ ילכ תא הלבמ ץראה רפע המו  ,םימכ הלושמש הרות תוכוב
 ר'הה תוכלמל שייד םייושע ךינב ךכ שייד יושע ץראה רפע המו ,םילטב םלועה תומואו םימייק
 ךיה ךיכוח ןמ ךיל ןיקשקשמ ךיתבטל ןכ וליפא ןיינממד וליא (גכ אנ היעשי) ךינומ דיב היתמשו
 (סש טש היעשי) הרבענו יחש ךשפנל ורמא רשא ,(אי חס םילהת) 'וגו הננגומת םיביברב רמא תאד
 אה אחא 'ר ישמ הירזע 'ר  ,םהילע םידיר םיריבעמו תויטלפב םתוא םיציבומ ,םהל םישוע ויה המ

 כ'ט ,'5 '[ םינעס ,ס"מ "פ קע יכפכ ,סט י'נטכד 6פניכע ,(ניכ ו'ט םועש) ל'פ 'ד 6םכספ סלטכ 6פליכע 1
 : םיי "כ 6'פ סילספ טכדע ,'נ "כ סנס סעוסנת , ('ג 'יק ז"פ) סנס יכ לד סככ סיכנד ,('3 '6) סינוס יכ 'פ סנכ סיכיטס
 :ב"י "סם ב'פ סבכ כבדמכ |,('ב סי'מ) ס'יפ יסבכ ססקיספ 9

 . םיטל) ינש םימב .מיכ?א םימל | הלשמנש | [ך חרותב .מיכאחופְך הרותה תוכזב , ) [הרות תוכזב 1
 | סש) יתגאד יל .םיכחופ [ץראה | (פש) יכ'אח המ | | ת'א םימל וכל אמצ לכ יוה ('א ריהה
 תוכתמ לכ .[ תוכתמ ינימ לכ ,] תוכתמ ילכ לכ ,1 תכתמ ילכ | םי'אחפ 'ל תא | םיכנ'אפ הלכמ
 (ם ןימייק) סהו ('אפ ןהו) םילטב םלועה (?אי תוטוא לכ) תומוא לארשי ךכ | (םש) י תמייק איחו | 'א םלועבש
 ךינב ךכ ,(םש) ו םלועל םימייק םהו . . תומוא ךינב ךכ ,1 םימייק סחו םילטב . . תומוא ךכ ,'יאחְופְד םימייק
 םילטב +: ישיחכמ לכ לארשי ךכ ,ןמ םלועל ןימייק ןהו םלועה תומוא לכ ןילכמ ךינב ףא , םלועל םה םימייק

 ,ךל היוש [מיעתכ'אחופ ייש* | עתאד יל .מיכנחופ [ץראה | (פש) יכ'אח הס 2 | ת ןיטייק ןהו
 | תיאד ףי .מיעכג'אחופ [דנ | ל ל .ת לכל שיד :מ (םש) "עב שיד [יענאחופדיל שייר* | *א הישע
 ךיגומ 8. |. יעתנאחוד תויכלמל .מםכפ [תוכלמל | ם (סש) י"עתכ שיד | א יושע | ןךיא לאישי [ךינב
 (כ והמ) אוהמ .מת"אד ךיגומ (מת'ִד והמ) אה המ ₪ .יענ'אפ [(?אד הוגו ךיגומ ,יכְו  ךייגומ)

 ,כ ךיג ןייגממד .נופ [ןייגממד | ת יל .יר'אד ןילא ,ילרו ןיליא ..מעכ'א ולא /גפ [וליא | כו ךייגומ
 ,?ך ךיתחמ ןייגמד ,?ך ךיתחמ ןיגיגמד .) ךתחמ ןייגממד ,מ ךיתי ןיגוטמד ,(םש) י ךיב ןייגמד ,1' ךל ןייגממד
 ייפעא ,' ןכ וליפאו ,ן ךכ וליפא | לא ךיתכמ ןיחלחלמד (?א ךיתכמ) ךיתחמ ןיגיממד ,1ך ךיתכמ ןיגיממד
 ,תמעכ'או ךתבוטל .?אְד ךיתבוטל .3ירנפ [ךיתבטל | ד יכה וליפאו ,?ך'א ןאכ ףא ,ש ןה וליפא ,תע ןכ
 ןמ ךל | ח ןישקשקמש .םי?ך"עג'א'ד ןישקשקמ ,ל ןישקשמ [:רעתכ"אופד ןיקשקשמ* | ד ונתבוטל
 ץראל) ךיוג ץראכ (!ך םישתו) ימישתו [הרבענו -- רשא 4 | ןְ וניתובוח ןמ וגל ,(םש) י'א ךיבוחמ ךל ,י ךיבוח
 | ךענ ןיציברמ ויה ,(פש) יח םיציברמ ויה | יפ יל ,כ ןהב ,(םש) י םהב [םהל 5 | ך םירבועל ץוחכו (?ך ךוג
 /ז] סידוה .ת'רְד םירר [?ך'א םידיר* | י תוארטלפב ,(םש) ירתכ?אְד תוירטלפב .מעאו [תויטלפב | ץ ןהל
 ,ןְֶד םשמ ,יִד [שמ | י ןידוו ,מ ןיריר ןיריר ,ן םריר .ם ןיריר ,(םש) י ןירד , ] םירד ,ל םידיד , עכ ןידור

 ןמיפ אה ,מ לארשיל בט . . אה ,י בט..אהו ,ְו [בט ןמיס אה | מ (םש) נא םשב ,כפ סושמ
 | ך בט ןמיס אה ןמיפ ,(םש) יכ'אפ בוט

 תמ ןמ רמאמה לכ כי'ג (דיי ח"כ תישארב) ץראה רפעכ ךערז היהו 'פל רדסנ טיספ ןטקלו ,ןיפייתסמ ךערז ןיא
 תלשמנש תרותה תוכזב אלא ל"יכב 'יגה םש ןמקל .םימב הלושמש 1  :ופוס דע יוכו ךרבתמ וגיא ץראה רפע
 ,ייימב ש"ייעו 'וכו הלשמנש הבושתה תוכזב 17 דצ ליעלו םי מ ב הלשמנש ייגה ו"דו ר"פדב םג ןאכ ןכו 'וכו םימב
 םש אתליכמבו ,םיטל וכל אמצ לכ יוה (ינש) דחה ףסונ תיייכו יא א''יכבו ,נ"חעו םימל הלשמנש הרותב 'יגה ט"קלבו
 יוח ינש םימל ולשמנש ןינמו םימל ולשמנש הרות ירבד ואצמ אל ורמא תומושר ישרוד 'ּוכו םימ ואצמ אלו אתיא
 תוטיש ושרד םש ירפסבו ,'וכו םימב הלשמנש הרות ירבד ולא ורמא 'וכו ישרוד םש י"בשרד אתליכמבו 'וכו אמצ לכ
 בלחו שבדב ןמשב ןייב םימב הרות ירבד ולשמנ םש רישתשבו ,שייייעו שבדו ןמשל ןייל םימל ת"ד ולשמנש תונוש
 תינעתב עי'יעו וכו ןמשבו בלחבו שבדבו ןייבו םימב הרותה הלשמנ םירבד השמחב 'מא ןנבר םש רי'דב ןכו 'וכו
 הלבמ ץרא רפע המ ליייכב 'יגה ט"ספ ןמקל | .'וכו םימייק לארשי ךכ :םש םילהת שרדמבו אבת יכ אמוחנתבו
 לכ ןילכמ ךינב ףא יריכמ 'קליב ןכו םלועל ןימייק ןהו םלועה תומוא לכ תא םילבמ ךינב ךכ 'וכו תוכתמ ילכ תא
 םש ןמקלו ,וב םישדו םיכלוה לכהש .שייד יושע 2 :טיספ ןמ יריכמ 'קליב קתעוה ילואו ,נ*חעו יוכו םלועה תומוא
 שרדה םש ר"יספבו ,שיד ע"פרשבו שייד 'יגה גמ 'ע ישה ךורעבו ,תויכלמל שיד ןיושע ךינב ךכ שיד יושע ייגה
 םייושע לארשי ךכ םלוע יאב לכל השע שייד רפע חמ רפעב םילושמ ז"הועב םיבכוכב םלשומ לוחב םלשומ רפעב םלשומ
 ץראה רפע המ יוכו םילושמ ז*הועב םש רי'מכבו ,'וכו שורל רפעכ םמישיו םרא ךלמ סרביא יכ םלוע יאב לכל שייד
 היתמשו דיהה שרדנ ןאכו ,'וכו םרא ךלמ םדבא יכ 'נש םלועה תומואל שייד םייושע לארשי רכ 'וכו שייד יושע
 םתוא םיציברמ םהל םישוע ויה המ (םירכעל ץוחכו ךוג ץראכ ימישתו ד''סו) הרובענו יתש ךשפגל ורמא רשא 'וכו
 וכו ןיקשקשמ ךתבטל ןכ וליפא ךתוא ןיפמסמש ןייגממד וליא ךי גו ם 'וכו היתמשו קוספה שיר הלחת ושרדו ,'וכו
 תנגגומת ומכ גומ לעפמ שרדה יפל ךיגומו ,'וכו םיביברב הבוטל א"דה ךיתאטחמ ךתוא ןיקרממו ןיחידמ ךתבוטל
 יריכמ 'קליבו ,ך ל 'קליבו ךי ב רוע 'ג כיכבו ,גייכו וייכו פ"יכב םג אתיא ןי יג מ מ ד 'יגהו ,אגמ יגמ ריאלבו
 ולא םש ךורעב ןכו ,(ךיתחמ הגוהו) ךתחמ ןייגממד וליא ךיגומ והמ ליייכב ייגה טיספ ןמקלו ,ךי תי ןיגגוממר 'יגה
 שוריפה הב ףסותינו גי'חעו תרחואמ ייג וזו ,ךיתכמ ןיחלחלמד ךתהמ ןיגטטד ןאכ ייגה וי'דו ר"פדבו ,ךתחמ ןייגטמד
 ייפבו ךיתכמ ןילחלחמו ךיתכט ןיגיטמד ןילא טייכב שבתשנו ,רי'ב 'יפמ כג עבונ הז שוריפו ,ךיתכמ ןיחלחלמד
 ריפדב םפדנה ייפבו ,ךיתכמ ןיחלחלמ ךיתחמ ןיגיממד םש ל''צו ,ךיתוכמ ןיחלחלמ ךיתחמ ןיגיגמד ןיליא אייכ ר"ב
 ייכבו) גמ 'ע ךורעבו טיספ ןמקל ליייכב היכו ן יק ש ק ש מ יתחגהו ,ךיתכמ ןיחלחלמו איס ךיתחמ ןייגמד שבתשנ
 טיייכ ר"ב 'יפבו ,ניחב םש םג ייעו וכו תקשקשמ איהש וזה השאכ 126 דצ ליעל ןכו 'ג קש יעו (ןישקשקמ םש דחא
 ופסותינ טייספ ןמקל 'יסופדבו ,ךיתאטחט ךתוא ןיהידמ ךיבוחמ (ךיל ןישקשקמ) ךל ןיקשקשמ ןוכנל שרפמ אייכו
 ךיהכ תא ןישיתמו ךיתוא ןירופיימו ךיההמ ןייגממד ןיליא ךיגומ והמ הז רמאמב םינוש םישוריפ
 . 211 רצ ליעל ייעו תובוחרב .תויטלפב 5 :יוכו ךיבוח ןמ (ו'דב הייכ) ךל ןיקירטמו ןיקשקשמ ךיתבוטל ןכ וליפא
 אוהו ית ןוילגב ףסונ אייִכ ר"ב 'יפבו ,השירחמ (םידר) םיריר י"כ ריכ ייפב ןכו תושירחמ | .םידיר | : 284 דצו
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 ח וניכאל היה סעכ .רמא הדוי 'ר ומעמ טול דרפה ירחא םרבא לא רמא יייו (ומ--די
 קיבדמ וניא ויחא ןב שוללו קיבדמ אוה לכל היבקה רמא ,ומעמ ויחא ןכ טול שרפש העשב םהרנא
 היבקה רמא ,ומע ךלהמ ויחא ןב טול היהש העשב םהרכא וניבאל היה סעכ רמא הימחנ יר ,אהמתא
 ןכ סא .ומיע טול תא קיבדמ .אוהו (חי ומ תישארב) תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל ול יתרמא ינא
 5 ביר יהיו (םשפש) ןודמ אציו ,טול הז (י בכ ילשמ) ץל שרג דיהה םיקטצירפ ינש ול איביו ךלי
 יהת אנ לא טול לא םרבא רמאיו (סשפש) ןולקו ןיד תובשיו ,יונ םרבא הנקמ יער ןיב
 תא יכ יונ םרבא לא רמא יייו (אי םש םש) ךלמ והער ויתפש ןח בל רוהט בהוא ,הבירמ
 : יונו הננתא ךל האור התא רשא ץראה לכ

 ט ךינב ףא ופופ רעו םלועה ףוסמ ץראה רפע המ ץראה רפעכ ךערז תא יתמשו (זט
 10 אלא ןיכובתמ ןיא ךינב ףא םימב אלא ךרכתמ וניא ץראה רפע המו ,ופוס דעו םלועה ףוסמ

 ימככ 6סקיקפ /" "יס סט סעוסנס ,ס'כ ייפ שליו ביפ סעוסכפ 'יעו ," ככ ילטמ יכיכמ 'קני ,ס"ע 'ע ז₪כ טוקכי 1
 : ט"ספ ןמק5 ,גי'כ סי'כ סיצשי יכיכמ 'קני ,(סייעפ) זילט 'כ סיעשי 'קני ,סי'ע יכ עוקלי 9 | : ק"קספ 'כ ילטע 'קל 5 :סט

 'ר הימחנ 'רו הדוי 'ר ,?א הדוהי 'ר | אד וגו ל וגו ירחא :פ טול דרפה ירחא [וכ נאו ומעמ -- ירחא* 1

 םהרבאל 2 | 'א לודג -. [סעכי | מאד רמוא .יתאופ [רמא | מגא הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,] הדוי
 .מתכנלאופד שרייש | מי'אפ 'ל העשב | ₪ םהרבאמ היבה ,ךכ'אפ םהרבאל ,יִנַא וניבא

 :תו [קיבדמ | 'א יל אוה | מכ םירחאל [לכל | מ יל הייבקה | י ונממ | מאו 'ל ויחא ןב | וכ 'ל טול | וא שריפשכ
 טוללו :יתוכנ'אפ קבדמ וניא (כ ויחא ןבלו ,1ַא טולו) ויחא ןב טוללו | מ ןקבדמ .כנְד קבדימ ,ירא קבדמ
 | תאד 'ל .כגופ [אהמתא 8 | ן ויחא ןב אוהש קיבדמ וניא טוללו .מ?אָד קבדימ וגיא (מ ויחא ןב טולל) ויחא
 םהרבא לע ;5 טהרבאל , וניבא םהרבאל ,ן [סהרבא וניבאל | 'א לודג ₪ [פעכ | מיתפ רמוא | 'א "רו
 --היתש | א יל העשב | 2 םחרבאל הייבהמ ,י היבקהמ ול ,תןאְד היבקהל ול ,1א םהרבא לע ,) וניבא
 סע :םי'רכנ'אופ [ומע ] ת"אְד טול ךלהמ היהש ,י'אפ ךלהמ טול ('א היהשכ) היהחש ,מ1ףךכ [ךלהמ
 -תא* | םמ?רןהא | תכ לול | םירכנ'אופ ךכ [יא 4 | ןן םהובא םע "אד וגיבא םהרבא
 תא /מכנופ ויחא ןב טול תא ,ףך ויחא ןב טולל ,1א טול ומע | מירכגפ קבדמ | ל וגו [מיירתכ גלאופד תאזה

 ,פ םיקטוצרפ | ע ל .?ך*א יב [ינש | "רעכ'אפ יל ול | מ?ך'א איבי [איביו ךלי 5 | יתאד ושריל ידכ ויחא . .
 ולש תא םשירויו קושה ןמ (ןך ןיקיתסרפ) ןיקתסרפ ,*ךיכ ןיקתפרפ .?ך'א ןיקתצרפ ,זמ ןיקיטסרפ ,/נְ ןיקטצרפ
 ןיד תובשיו ןודמ . .שרג .מיתלאְד -. ןודמ אציו ץל שרג [שוג | תן*אְד ויחא (ןך ןבב) ןב הצור אוהש ומכ
 . . לא [יִנְו הבירמ -- לא* | ך'א = דימ [רמאיו 6 | כג יל וגו --יהו | כג 'ל טול הז [ ופ ₪ ןולֶקו
 --ןח* | תגלאפד רהט /מ'או [והטפ 7 | ל יג .תןכ ךיניבו יגיב הבירמ . . לא ,?אד 'וגו הבירמ
 והער אוה ךלמ ויתפשב ןח ול שיש ימו בל רהט אוהש ימ לכ בהוא הייבקה ךלמ . . ןח .ל זוגו [מכנ'אופ ךלמ
 יפלו יבחוא םהרבא ערז ינש ([ך ךלמלש) םוקמ לש ובהוא השענו ([ך בל) בבל רהטו םימת היהש םהרבא הז
 ךערזל ול רמא ובהאש הבהא ךותמש עירכ ה"בקה ול השענ וכרע ןיחו תורוכג רבדו 'נש ויתפשב ןח ול היהש
 [?אְד וגו -- רשא* 8 | תףכגו ומעמ טול . . ירחא ,?אך טול דרפה ירחא ['וגו | [ך*אד תאזה ץראה תא יתתנ

 | יתכנאחופד דג .מ ₪* | .ל וא [מיתכגאחוד ץיאה רפעכ* 9 | ל יות ,ףכג הגנתא ..רשא
 [מיתכג'אחופד'ל ץראה* | מ (היעשי) יכ'אח המ 10 | תאד םירזופמ ויהי -. .מיכג'אחופ 0
 ךכ 'פ ןניא . . ךכ .יכנו ןיא ךינב ךכ :מ [ןיא ךינב ףא | מא יל אלא | מא יל ,י ןיא [וניא | אל יל
 | יא יל אלא | 'א ךינב ךכ .ןך םניא לארשי ךכ ,?אך ןגיא לארשי ףא ,][ך ךינב ןיא ךכ ,(םש) י םניא . .

 ר"'ב 'יפבו ,ברקמ .קיבדמ אוה 2 :  נ"חעו הימחנ 'ר רמאמב ןכו א"א לע ה"כקהל היה סעכ יולכ .'וכו וניבאל היה סעכ 1
 892 רצ ליעל 'יעו םירתבה ןיב תירבב .ול יתרמא ינא 4 | : הניכשה יפנכ תחת ברקל קבדמ אָוה לכל שרפמ ייכ
 רצימ םהרבא היה טול שריפשכ 'מוא סחנפ 'ר רחא רמאמ קתעוה לודגה ידמבו ,'וכו יתתנ ךערזל ה"דב םש י"מבו
 רובדה ול רזח ךכל ויתקחיר ינאו הנתונ אוה ותחפשמל אמש תאזה ץראה לכ תא ךערזל ה"בקה רמא ךכ רמואו
 םא ושרויל ידכ ויחא ןב טולל קבדמ אוהו שרפמו סרוג טייכ ר"ב 'יפב .קיבדמ אוהו  :ומעמ טול דרפה ירחא
 'ב איבי השוע אוה כ"א אייוכ ר''ב 'יפב) ןיעורג ןיפוסא ינש ןיקתסרפ ינש ול איביו ךכ ומכ ךלי השוע אוה ןכ
 שוריפמו ,'וכו שרג דתה (ויחא ןב תא) ןב הצור אוהש ומכ ולשמ םשירויו קושה ןמ ('יעורג 'יפוסא 'ב ןיקטצרפ
 איביו ךלי כ"א יוגה קטצרפ 'ע ךורעבו ,'וכו םשירויו קושה ןמ ןכו ושריל ידכ תיייכו 'ב א"יכו 'יסופדב ףסותינ הז
 לע הידב 88 דצ ליעל יימב 'יעו םש ארקמב ביתכח ןכו .בל רוהט 7 :494 דצ סיורק לצא ףעל ע"יעו ןיקטצרפ
 רמאש יפל ויתפש ןחו בל רהט היהש םהרבא תא כהא היכקה בל רוהט בהוא שרודו ,םיכוד היידבו 'וכו יתומב
 ךל האור התא רשא ץראה לכ תא יכ ול רמאו עירכ ול השענ הי"בקה ךלט והער 'וכו הבירמ יהת אנ לא שול לא
 אוה ךלמ ויתפשב ןח ול שיש ימו בל רהט בהוא היבקה שרפמו סרוג ט"יכ ר"'ב 'יפבו ,םלוע דע ךערזלו הננתא
 !יבהוא םהרבא ערז 'נש םוקמ לש ובהוא השענו בל רהטו םימת היהש ('רבא ומכ אייב ר"'ב 'יפב) םהרבא הז והער
 והער אוה ךלמ יוכו ול שיש ימו בל רהט אוהש ימ לכ בהוא ה"בקה 'וכו בל רהט בחוא ספדנה 'יפב תומילש רתיבו
 השענ וכרע ןיחו תורובג רבדו 'נש ויתותפשב ןח ול היהש יפלו יבהוא םהרכא ערז 'נש 'וכו םימת היהש םהרבא ומכ
 - אחסונב כ"ג ףסותינ שוריפה הז לכו ,תאזה ץראה לכ תא ןתא ךערזל ול רמא ובהוא היהש הבהא ךותמש עירכ הי'בקה ול
 דעו םלועה ףופמ ךינב ךכ 'וכו רפע המ ט"קלב ןכו .וכו ץראה רפע ,המ 9 = : תיייכו יב אייכו 'יסופדב תרחואמה
 ךכ ץראה רפע תא ףייסל לוָכי םדא ןיאש םשכ 'וכו ךערז תא יתמשו לודגה 'דמב קתעוהש המ ע"צו ,נ"חעו ופוס



 ני--י ו (אמ מ) השרפ ךל ךל 4

 רככ לכ תא אריו ,( טל תישארב) היניע תא וינודא תשא אשתו רמא תאד המ ךיה ויגיע תא
 יוג הקשמ הלכ:יכ ,(וכ ו ילשמ) םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ רמא תאד ךיח יונו ןדריה
 רמא תאד ךיה םדס תא ייי תחש ינפל ,(רכ ה רבדמב) השאה תא הקשהו רמא תאר ךיה
 : (₪ חל תישארב) 'ונו הצרא תחשו ויחא תשא לא אב םא היהו

 ו : םיערול םירצמ ץראכ תונליאל ייי ןנכ םירצמ ץראכ יי ןנכ 6
 250רחכד שניאכ .ארמיז ןב יסוי 'ר רמא וגו ןדריה רככ לכ תא טול ול רחביו .(ני--אי

 : הימיאד הנרפ
 :והולאב אלו םהרבאב אל ישפיא יא ,םלועלש ונומדקמ ומצע עיסה םדקמ טול עםיו
 ,םורסמ ער םיכרכב ךל ןיא יא יר יוגו ןענכ ץראב בשי םרבא .ויחא לעמ שיא ודרפיו

 / ,ירומא ותוא םירוק השק םדאשכ .ירומאמ השק םיממעב ךל ןיאו ,ימודס ותוא םירוק ער םדאשכ 0
 \ ויה וליאו ,םורפכ אצמ אלו רככה ירע לכב מול רויחש םודפמ הפי םיכרככ ךל ןיא יסיא 'ר רמא
 / י*יל = ,תוירע יוליגב םיאטח ,וליאל וליא םיער ,םיאטחו םיער םודס ישנאו םהבש םיבושחה
 : םימד תוכיפשב דאמ ,הרז .הדובעב

 סנט סספקוס ,סט עוקלי 9 =: 856 ד5 ליעל "עו ,סש עוקלי 8 | :סע עוקלי 6 :ס"ל "פ נקע ילפפ ,סע עוקלי 5
 סירכ כיכדס | ,'6 טק ןיכדסנס | ,('ג עייכ) ייפ ןיכדסנס יטוכי ,ג'יפ ןיכדסכפ ספפסופ  ,נ'ע י'פ ןיכדסנכ 12 = : (סי'פ) זיפ
 : ₪995 סבכ וסילל כד ,סש םיטפכנ םדנפ ,'ז "ס סע סעוסנפ ,'ס "ק כיו בפ סעומכס ,וימפו ביפ

 חתא ארויו ₪ [אויו | ת יל .ל וגו חו ףסוי לא . . תא ,?אְד יוגו היניע תא [כ'אפ היניע תא" 1

 י כנ'אופ [הלכ | "אד הקשמ הלוכ יכ ['וגו 2 | ד רומח . . התוא אריו 'מיתד המכ ,"7 רומח ןב םכש

 | תאפד ןגנ .יכנו [ןגכ--ןגכ 5 | יכנאחוד יל םדס תא | כאְָד םירמה ימ תא -. [השאח 8 | יִת"אְָד הלוכ
 | ת'אד רג .כ'אופ [וג | תיאופד ל :יכנ'א ןדריה רככ לכ תא , יוגו . . רככ תא ['וגו -- לכ תא* 6
 /1רנ'אְד הנרופ ,כפ אנרפ ;] [הנופ 7 | ?ךָנ רייבד ,י ריחבד | אד שיניאכ .ינפ שנאכ ,עכְו [שניאכ
 | יתאד -- רמא ,נפ [יא | 5 ונומדק ןמ | 'א עסנ [ומצע עיסה 8 | ו הימאל ,?ךָא הימאד | י?ךעא אנרופ
 ץראב בשי םרבא [יווגו --םרבא 9 | ?אְד םונאב /יתכנ'אופ [םהובאב | יפְד ישפא ,כנא [ישפיא

 ןיא | רמוא ['א | זך םודס . . להאיו ,[ך םודס דע להאיו רככה ירעב בשי טולו ,?אָד בשי םרבא ,יכ'אופ ןענכ
 | ו םדאשכ עדת | יפ םיממעב השק | ן ימדוס | כפ ןיארוק | י םדאשכ עדת 10 | י םודס אלא םיכרכבש ער ךל

 | ן ונייא .תכ'אד יסוי .רג!אפ יסא .ןח [יסיא 11 | 'אפ ול [ותוא | כפ ןיארוק .ד ןירוק ןח .יתנאו ןירוק
 ,יתכגיאחפד הפי סוקמ -. [אצמ | לכ לע [לכב | ן רזח ירהש ,יראפְד רזחש .תךכנ [רזיחש | ו םיכרכב הפי
 | ) םינוסחה ,"ל ןיכוסחה ,ן םיבושח 12 | 'א יל ,?ךכנפ ןה [ויה | יא םודפמ | או הפי ,ךך האנ םוקמ
 | 1 הדובע וז [הדובעב 18 | א ולאל ולא םיערמ ,י ולאו ולא | תג'אוְד דאמ ייל ₪ 5 [םיאטחו

 רככ לכ תא רומח ןב םכש התוא ארי אריו יניעב הרשי איה יכ ויניע ת א היניע תא וינודא תשא אשתו
 ינמש יתשפו ירמצ ימימו ימחל ינתונ יבהאמ ירחא הכלא הקש מ ה לכ יכ 'וכו השא דעב יכ ןדרי ה
 אריו  ייגה חיייכב ןכו 'וכו םכש התא אריו 'פה אריו תלמל יטיש יניב ףסונ ליייכבו ,שייייעו תוירוהב היכו 'וכו
 תקשהו אירכ הקשמ הלכ יכ אייד ר"במו יוכו ןנחוי ר"א םש ריזנמ קתעוה טוקליבו  ,'וכו התוא אריו 'מיתד המכ
 תא 'וכו תשא אשתו רמאנש המכ תונזב ויניע ןתנש ויניע תא טול אשיו םש רי'יספבו ,'וכו תחש ינפל השאה תא
 ןב ש"ר שרד ךכ תוטוסכ קדביהל תויוארו תונוז ןלוכ ויהש הקשמ הלכ יכ 'וכו תשא דעב יכ בתכדכ רככה לכ
 אריו 'וכו תשא אשתו ינש תונזל הואתנש אלא אשיו ןיא 'וכו טול אשיו םש 'יגהו אמתס הל סירג בי'גאבו ,יחוי
 םתרכא רמא ךכיפל תונזל הואתמ היה הליחתמש 'וגו הניקשתו הקשמ הלכ יכ יוכו השא דעב יכ 'וגו רככ לכ תא
 תשא לא אב םא היהו רמא תאד ךיה הקשמ הלכ יכ סייטב בותכו םיקוספה ובברתשנ ליייכבו) 'וכו ילעמ אנ ררפה
 2 ₪ 5 :(םדס תא י'' תחש ינפל השאה תא הקשהו 'מא תאד ךיה 'וגו ישמ הלכ יכ 'וגו הצרא תחשו ויחא
 טותל היח טול 'ולכ ומא תבותכ רחובש םדאכ י''כ ר"'ב 'יפב שרפמ .'וכו רחבד שניאכ 6 :םש ירפסב .'וכו תונליאל
 טול ול רח ביו שיימ שרוד ז''בירו ,ומא תבותכמ ותשורי רחא ףדור אוהש הזכ השוריב ול האבש ומכ תונזה רחא
 ןינע םש 'יפו 'וכו .אנרופ רחבד שניאכ ייגה 'ה ןרפ 'ע ךורעבו ,'וכו יילע בר הנרפ 158 רצ ליעל ומכ הנרפו ,'וכו
 'ר שרורש ומכ ם ד ק מ טול עסיו ושרדו ,והולאב אלו םהרבאב אל יצפח ןיא ישפיא יא רמא .ישפיא יא 8 = : תונז
 שרפמ ט'קלבו ,'וכו ונישפיא יא ורמא םלוע לש ונומדקמ ןמצע ועיסיה םדקמ סעסנב יהיו חילפ ליעל שיירב רזעל
 .'וגו ןענכ ץראב 9  :ויהלאב אלו םהרבאב אל ישפא יא רמא הנמא שאר .היהש םהרבא הז םלּוע לש ונומדקמ עסנ
 ןיא רמוא יסוי 'ו היה ןכו םש אתפסותב | .'וכו ךל ןיא | :ג'חעו םדס דע להאיו רככה ירעב בשי טולו דייסו
 ןמ רתוי השק ןיממעה לכב ךל ןיאָו ימדוס ותוא ןירוק ער םדאש ןמז לכש ימדוסה ןמ רתוי ער ןיכרכה ןמ ךל
 ימדוסה ןמ ןותמ רתוי ןיכרכה לכב ךל ןיא רמוא יאר ו הנ 'ר ירומא יתוא ןירוק השק םדאש ןמז לכש ירומאה
 ירעב בשי טולו ןעגכ ץראב בשי םרבא 'נש םודסכ הנותמ אצמ אלו תומוקמה לכ לע טול ול רזחש וניצמ ןכש
 יסא יר רמא ריבמ טיקלב קתעוה ןכו יסא 'ר יסיא 'ר םע אוה דחא םש יסוי 'ר םג ןאכ שרדמה "יגבו ,רככה
 אובו רככה ירע לכבש םיבוטהו םיבושחה ויה םורס ישנא .םיבושחה ויה וליאו 11 192:  דצ ליעל י"מבו ניחעו 'וכו
 םש בי'גאבו ב"מ אמוחנתב ןכו ,'וכו ע"'גב םיאטח וליאל וליא םיער שרפמו 'וכו םודס ישנאו םהב רמאנ המ הארו
 ,(סיירב 'יעו) ב"הועל םיאטחו ז"הועב םיער םש ןירדהנס הנשמבו ,דישב דאמ זיעב 'הל עי'גב םיאטחו הזל הז םיער
 (וליאל וליא) וריבח לע שיא םיער אייד (אובל 'יתעל) בי'הועב דאמ ייל ז'תועב םיאטהו םיער םש ןירדהנס 'שוריבו אתפסותבו
 יירתבו 'א ט''ק ןירדהנס 'יעו ןוהתיוגב ןיביחו ןוהנוממב ןישיב םגרותמ אי'תבו ,דישב דאמ זיעב ייל עי'גב םיאטחו
 :262 דצ ליעל גיחב ייעו  ןיכוסחה איפ ליייכ ןוילגב ןמסג \ םיבושחה תלטלו ,םש רי'אסו ירדאב  ע''יעו יא



 1:08 י--ח ני (אמ) מ חשרפ ךל ךל

 לא םרבא רמאיו טולל םהרכא ןיכ ביר היה ךכ טול יערל  םהרכא יער ןיב ביר היהש םשכ
 | : 'ונו אנ לא טול

 :ול המוד וינפ רתסלק היהש אלא ,היה ויחא יכו ונחנא םיחא םישנא יכ
 אנ דופה אלא 'תכ ןיא אנ לדבה ובלח 'ר רמא אנ דרפה ךינפל ץראה לכ אלה (מ

 5 :םהרכא ערזב ברעתהל שיאה ותואל רשפיא יא ךכ ערז תטלוק הניא וז הדרפה המ
 ,המורדל אנא הלאמשל תא םא היל רמא [הליאמשאו ןימיה םאו] הנימיאו לאמשה םא

 םהל ויהש םרא ינב יבל ןנחוי 'ר רמא ,ימורדל אנא ךכו ךכ ןיב ,אלאמשל תנא המורדל אנא ןיא
 אירעש םא ,ךדיד אירעש יריד איטיח םא היל רמא ,םירועשלש רחאו םיטיחלש דחא םייארכ ינש
 אלא 'תכ ןיא הלאמשאו קחצי רב אננח 'ר רמא ,ידיד איטיח רתא לכ ןמ ,ידיד איטיח ךריד
 10 : ארכנ אוההל לאמשמ אנא רתא לכ ןמ הליאמשאו

 ץ תוירעה סומלוב רחא טוהלש ימ לכ ןנח רכ ןמחנ 'ר רמא יונו ויניע תא טול אשיו (6
 מול אשיו אוה הורע ןושל הזה קוספה לכ הנינח 'רב יסוי 'ר רמא ,ורשבמ ותוא םיליכאמש ףופ

 /סט עוקל 11 :(יצ ") סכס ב5 'פ םלסק עכדע | סע טוקל 6 :סט יסנכ 6פקיספ ,סט עוקלי 4 |: סש עוקל 8
 : ס'כפ סיטסכנ םדגס ,סט יסנכ ססקיספ ,'3 * םויכוס ,'ס ג"כ כימ 12 :3'" "יפ סכיט סטוסנס ,ס"כפ ןעקל

 ןיב :פ םיעורה ןיב .יתכ"אוְד טול ועור ןיבו (?אָ] םהרבא) סרבא יעור ןיב ,1 סהרבא יערל טול יער ןיב 1
 [וגו | ₪ דיהה [רמאיו | ] םרבאל ,י טול ןיבו :1א] טולו | ן טול ,יִתְד םרבא ,כא] [םהרבא | א םהיעור
 ,כ'או [היה ויחא | אדל ל [יג'אחופ וגחנא --- יכ* 8 | אד "וגו ךיניבו . - :יתכנו ךוגיבו יניב הבירמ יהת
 י תכגנאד ילעמ אנ ררפה [ןפ אנ דרפה* 4 | ןך םינפ | ןך רתסולק .] רותסלק | יתיאחפְ ויח םיחא

 | י םשכ [המ 5 | יתיאד יל אג | יתכג'אחופד ןאכ ו ןכ) מכ .'א "תכ .ל יא [תכ* | י יל אנ | ל וו
  [ך שיאה ותואלש וערזל [שיאה ותואל | ול ל [יתכנאפד יא* | תא תאזה .יכנ'אופד וזה | י הדופהש
 | גו ןיא [םא | ג'אפל יל [ת?כאְוְד הליאמשאו --םאו* 6 | יתכנ?אופְד לש וערזב ,'א [ערזב | 1א טולל
 [אנא | כפ וא .ית"אד פאו .יא סא .גְו [ןיא 7 | ירכג!או אמוררל | ירכ'אפ אנאו | יכא] אלאמשל
 רתא לכ ןמ [ימרדל --ןיב | ג הלאמשל | :נפ אנאו ,?ךכ תאו :יתאוד תא | יךכנ'או אמורדל | נפ תא
 לשמ :יתכגופד ינשל :*איִד [יבל | ש ןהני | תאפד ל .ן אנא אמורדל . .ןמ ,ו"ךכ אמורדל אנא

 /'א סירכ .?רנופ םירכ | י 5 ,'ךד יתש .*א'ד יב ."רתכנ'אופ [ינש 8 | י'אפ היהש | 'א יבל
 ,כ איטח ,ינו [איטיח | או ן* | יתכאפד םיטח .ג ןיד :ן [םיטיח | 2 םיירוכ ,?ךתןכאְד םירוכ

 .שתגד סאו .'א יא ,י [םא | 5 אירשו .תאד ייעש :שו אייד ,ו היד 1 [איעש | שתאפד אייטח
 /ן איטיחו יד יטח שח אייטח כא איטח וא אווד ,יג [איטיח 9 | תא ירעש /ן אווד ,י הירעש | פ וא 2 ןיאו

 | שתד אייד .כפ איטח ,ייו [איטיח | (גא יל . . לכ ןמ) יש םוקמ לכמ .כפ רתא לכמ 10 | ₪ אייטחו
 ןיא | ת הנד :נא אנינח ,םכ אנניח | תכגופְד -. הליאמשאו ןימיה םאו הנימיאו לאמשה םא ךכ , [רמא
 | 'א טולל [ארבג אוההל | א למסמ .ש אד ליאמשמ ,יכופ [לאמשמ 10 | ל יל [אלא** | ןאכ (ן ןכ) 'תכ
 ,תכ'אופד ןינח | כ 'רג | א יימחנ | כנ:אד גר .'אופ [ר | תנ'אְד ןדריה רככ לכ תא אריו [רגו 1
 | תכאפד רב .גו ['רב 12 | ירתכגאפְד תוירע לש .ןךו [תוירעה | ן םדא טוהל םא [טוהלש -- לכ | 1 קחצי
 | אד יל .ת טול אשיו .כנ!אחופ |ויניע -- אשה | ןח יל אוה

 אנ לדבה םש ר"יספב .ובלח 'ִר רמא 4 :844 דצ בייח א''הגאב 'יעו וינפ (1ראות .וינפ רתסלק 8 =: יוגו ךניבו
 ברעתמ יערז ןיא ךכ רבוע תלבקמו תטלוק הניא וזה .הדרפהש םשכ ובלח ר"א דרפה אלא ןאכ ביתכ ןיא ילעמ
 אלאמשל תנא ךתוא ליאמשא הליאמשאו ןימיל ינא םא ןימיה םאו ושרדו .'וכו המורדל אנא ןיא 7 = :ךערזב
 ילואו ,הליאמשאו אלא 'תכ ןיא חלאמשאו קחצי רב חי"ר רמאדכו אצוי לעופ תארוהב שרדה הז יפל הליאמשאו
 רמאמ איבמו ,תייפיב 'יעו חתפב הליאמשאו ('ב ב"י א'הדב םינימימ ומכ) חתפב אלו ירצב הנמיאו שימ ביג וקייד
 םירועשה םא ךלש םירועשה ילש םיטחה סא לא 'וכו םיטח לש דחא םירובצ ינש סהל ויהש םדא ינב 'בל לשמ י"ר
 יוכו לאמשה םא שרפמו סרוג ט"קלבו ,ירכ ןמ יגוז רפסמ אוה םייארכו ,ילש םיטחה םוקמ לכמ ילש םיטחה ךלש
 דצל התא אהתש ךתוא הליאמשא יולכ ארבג אוההל לואמשמ אנא רתא לכ ןמ הליאמשאו אלא הלאמשאו רמא אל
 םיטח ינא ךכ ןיבו ךכ ןיב םירועש התא םיטח ינא םאו םיטח ינאו םירועש התא םא וריבחל רמואש םדאכ ילאמש
 ךתוא הליאמשאו ןימיה םאו לארשי ץרא בגנב אוהש םורדב אהאש ינא הנמיאו לאמשת םא טולל א'א ול רמא ךכ

 אפפ רב אגינה 'ר רמא רמא םש ייגהו 'וגו ונימיל םכה בל 'פל רמאמה רדסנ תלחק שרדמבו ,'וכו ןופצב =
 םיטח לש ינא םירועש לש תא םא ורכחל ןהמ דחא רמא 'וכו םיטח לש דחא ןירוכ ינש םהל ויתש םדא ינב ינשל
 יר רמא 'וכו לאמשה םא טולל סהְרבא רמא ךכ םיטח לש לטונ ינא רקיע לכ םירועש לש תא םיטח לש ינא םא
 רחא .'וכו סומלוב רחא 11 :  ךל ליאמשמ אנא ףצחמ תא וליפא הליאמשא אלא כ'כא הלאמשא קחצי 'רב הנניח
 ףוס יוכו תונזמ עבש וניא אוח ךכ עבש וניאו לכואש םראכ בער (?"פומלוב ןוכנל שרפמ ייכ ר''ב 'יפבו ,תונזה תואת
 ינפמ שפנ תגופ יורו י'לב 'יפ סומלוב יע ע"ומבו ,הרותה ול הרסאש ותבורקב לשכנש ףוס ורשבמ ותוא ןיליכאמש
 טול תונב יתש ןירהתו יפל איגפ ןמקל םג רדסנ רמאמהו ,םירחא םירבד לש קזח קשוחל וז הלמ הקתענו 'וכו בער
 האר םש אריו אמוחנתבו ,נ"חעו 'וכו תוירע לש 'וכו רחא טוהלש ימ לכ ןנח רב ןמחנ בר רמא ליכב 'יגה םשו
 םודס ישנאל םהל רמוא אוה ןכש ןינמ ןהישעמכ השוע תויהל םודסב רחב המזב ןיפוטש םודפ ישנא ויתש טול
 ותוא ןיליכאמ ףוס הרכע לש סומלוב רחא טוהל אוהש ימ לכש ןינמ ןמחנ בר רמא 'ןכו תונב יתש יל אנ הנה
 טול אשיו רמאנ הריבע םש לע הזה קוספה לכ ןגהוי ר"א םש ריזנב .הזה קוספה לכ 12 : יוכו טולמ ורשבמ
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 חוה גי (אמ) מ תשרפ ךל ךל 1-00

 ןכיא  (אכ טפ םילחת) ידבע דוד *תאצמ קחצי 'ר רמא  ,המענו תור  תואיצמ יתש רמא היבומ 'ר
 : םודסב ויתאצמ
 ותמחב הרוי יר םשב היכרב יר טול הנקמ יער ןיבו םרבא הנקמ יער ןיב ביר יהו ( | ה

 ,לזגה רתוה םהרבא יער םהל ורמא ,המומז האצוי התיה אל טוללשו המומו האצוי התיה םהרבאלש
 םהרכאו (ז בי תישארב) תאזה ץראה תא ןתא ךערזל םהרבאל היכקה רמא ךכ טול יעור םהל ורמא 5

 ךערזל ול יתרמא ךכ היבקה םהל רמא  ,ןילכא ןוהרידמו ושרוי טולו רילומ וניא אוה הרקע הררפ
 זא יזירפהו ינענכהו הכותמ םיממע 'ז ורקעישכל יתמיא (חי ומ םש) תאזה ץראה תא יתחנ
 : ץראב תוכו םהל שקבתמ וישכע דע יוגו ץראב בשוי
 חדוי יר ישמ הירע יר וגו ךניבו יניב הבירמ יהת אנ לא טול לא םרבא רמאו (ח | ו

 :(יפ י) סט כייספ ,סט .פוקלי 9 : 879 ד5 ליטל 8: גיינפ ןטקל ,854 דפ ליעכ 6 : ('ב 'ע) גי'פ יסבכ ססקיספ ,'ע כ עוקלי 8

 היבוט 'ר שרד ,ן] תואיצמ יתש (] יא קחצי ירב . . יר) קחצי 'רב תיבוט 'ר [תואיצמ -- רמא היבוט 'ר 1

 םילחוא יב רמא קחצי 'רב היבומ 'ר ,%א תואיצמ יתש 'מא קחצי רב יסוי 'ר ,* תואיצמ יתש ,ְזְד תואיצמ יתש
 יתאצמ ,] ותא יתאצמ 2 | יִנ'אָזְזְוְד תינומעה המענו היבאומה תור | "ד תואיצמ יתש רמא קחצי 'רב יסוי 'ר

 /ןך הדוי) הדוהי יי | אל יוגו [יתכנ'אוד טול הנקמ* | (רמאמה לכב) יתכפְד יעור 8 | 1 ואצמ ,מכה ותוא
 | א המופח המומז | ןְד םתרבא וניבא ,יכנ?א וניבא . . .תיאפ [םהובא 4 | תכנ?אופד ןומיס ירב (ן ןדוי
 ןנו) תיאד יירמוא ויה .יכנ'אחופ [ורמא | !'א המוסח [המומז | ף טול תמהבו .יתכנאָוְד טול לש ותמהבו
 (זדפ רחמלו) רחמל =. [דילומ | גיא ןיאו :ית?אחפְד וניאו .ן [וניא | יתאד יל .גחופ [אוה 6 | ,) רתוהו | (ךומסב
 (3ו ןוחדיד ןמ) ןוהדידמ (ן ןילכוא) ןילכא ןיאו [ןילכא ןוהדידמו | ויחא ןב =, [טולו | * תמ רחמל .תונאחופְד תמ אוה
 אלא ןוכדידמ ןילכוא ןיאו ,יפ ןילכא ןוהדיד ןמ (י ןילכוא יאו) ןילכא סאו ,תנאְוְד ןילכא (ג] ןוניה) ןוניא
 = | נו ןתא [יתתנ 7 | יתנ*או יל ול | י ינא [ךכ | ןך ונלשמ אלא ןהלשמ ןילכוא ונא ןיאו ,1א ןילכוא ןה ןוהדידמ
 [וישכע דע 8 | י'א ןיממע | נן] תעבש .תכאחפ העבש | 'א ורקעישכ | א תמיא | תןיאְד יל תאזה -- תא

 | תכנאד םשב ₪ םושמ ,ן םשמ | ל ווג .ן ךיניבו . . לא [?אָד 'וגו ךניבו -- אנ לא* 9 | י ןיידע ,1א התע דע
 | .תכנ'אוד ןומיפ (ך ר"יב) 'רב הדוהי 'ר ,ָת הדוהי 'ר

 האלה יי

 היל רמא תמדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו ביתכד יאמ רזעלא ר''או אתיא 'א ג'ס תומביבו ,תינומעה המענו יוכו תור
 יאמ אבר שרד 'א וע םשו ,תינומעה המענו היבאומה תור ךב ךירבהל יל שי תובוט תוכרב יתש סהרבאל הייבקה
 תינוטמעח חמעגו היבאומה תור םתחתפ ילע ויהש תורסומ ינש עישבר היבקה ינפל דוד רמא ירסומל תחתפ ביתכד
 היהש דמלמ ונילא אלא רמאנ אל ילא ןנילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ יהלא 'ה התא תישע תובר ביתכד .יאמ 'וכו
 יתאב הנה יתרמא זא ביתכד יאמ 'וכו וללה תוארקמ יתש ורמאנ ךילעו ילְע ול רמא דוד לש וקיחב בשוי םעבחר
 תואצמנה ביתכ םתה ילע בותכ רפס תליגמבש יתעדי אלו יתאב התע יתרמא ינא דוד רמא ילע בוחכ רפס תליגמב
 איצוהל יל שי תובומ תודירפ יתש 'וכו היבקה ול רמא םש קי'בבו ,ויתחשמ שדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ ביתכ אכה
 ךותט ויתונב יתשו טול תא היבקה טלמ ורובעבש .יוכו ויתאצמ ןכיא 1 = :יוכו תינומעה המענו היבאומה תור ןהט
 ירכ המוסח .המומז האצוי 4 : 878 דצו 269 דצ ליעל עיייעו ניפ ןמקל םג ררסנ 'וכו קחצי ר/א רמאמהו ,הכפהה
 םירכינ ויח םתרבא וניכא לש וילמג 'וכו וינדא ילמגמ 'וכו דכעה חקיו טיינפ ןמקל ןכו ,םירחא תודשב הערת אלש
 ול השע יוכו קפת לא ומטז היעפ ןמקל עי"יעו םהיממז ריתה -םילמגה חתפיו ס'פו םימומז םיאצוי ויהש םוקמ לכב
 "עו טול ותא ךלהשכ היינשה האיציב .םהרבאל ה'בקה רמא ךכ 5 | :הימתב .לזגה רתוה | :'וכו םמז
 רילומ .וניא אוה הרקע הדרפ הז םהרבא ורמא 854 ךצ ליעל ןכו .הרקע הדרפ 6 :869 רצ ליִעְל י"מב
 םהרכאל רמוא התייה אל גועל ורמא םש ויה םילודג לכו גוע םילודג חתשמ לודג התשמ ג"נפ ןמקלו 'וכו
 רמאנש קוספה הז איבמו תיייכו כיייכו 'ב א'ייכו פייכו 'יסופדב ה''כו .'וכו יתתנ ךערזל :'וכו אוה הרקע הדרפ
 תא שיימו םיממע 'ז ורקעישכל יתמיא ןאכ שרודו 'וכו יזירפה תאו יתחה תאו םש בותכש םושמ םירתבה ןיב תירבב
 םיממע תרשע לארשיל ליחנמש ה"בקה לש ותעדב הלע ךכ ד"מפ ףוס ןמקל ושרד ינמדקה תאו יזנקה תאו יניקה
 יימבו 871 רצ ליעל ייעו איא לש הנושאר האיציב התיה םירתבה ןיב תירבו ,שייייעו 'וכו העבש אלא םהל ןתנ אלו
 דע ץראב זא ינענכהו 'וכו םרבא רבעיו 879 רצ ליעל ןכו וכו שקבתמ וישכע דע 8 = :יתתנ ךערול ה"רב םש
 "< .ותמתב רמוא ןומיס ריב הדוהי רישב היכרב 'ר שרפמו סרוג טייקלבו ,יימב שייייעו ץראב תוכז םהל שקבתנ וישכע
 טול .יעור ורמא לזגה רתוה יכו םרבא יעור םירמוא ויה 'וכו טול לשו לזגה ינפמ המומז תאצוי התיה וניבא םהרבא לש
 .םהרבאל יתרמא ינא ת"בקה רמא ולשמ ןילכוא ןהו ושרוי ויחא ןב טולו תמ אוה רחמל דילומ וניאו 'וכו םרבא
 תדגאה יפכו ,ניחעו 'וכו ינענכהו רמאנ ךכל הכותמ ןיממע תעבש ורקעישכ יתמיא תאזה ץראה תא ןתא ךערזל
 ףא קירצ סדאשכ אלא וליא םא וליא םיניידמ ויה המלו 'ג םש ר"'יספבו ,שייויעו 'בו 'א י"רתב םג םגרוחמ ונינפלש
 םיאיצומ םיעורה ויה םהרבא לש ויתומהב םיעשר ותומכ ותיב ינב ףא עשר םדאשכו 'וכו םיקידצ ותומכ ותיב ינב
 ןיניידמ םהרבא לש םיעור וליחתה ןתוא םיממוז םיעורה ויה אל טול לש ויתומהבו תוירבל ולזגי אלש םימומז סתוא
 טול לש םיעור םהל ורמא המומז אלש ותמהב םיאיצומו ער םש טולל םיאישמ םתא המל 'וכו טול לש םיעור םע
 רילומ וניאש ינפמ טולל רוזחל םהרבא לש ותמהב ףוסש םיעדוי םתאש 'וכו םכדיב תוחמל םיכירצ ונאש םה ונא
 םכיטצע םישוע םתא ושרוי טולו תמ אוה רחמלו ןב םהרבאל ןיאש םיעדוי םתאש ינפמ יוארכ התוא ןינז םתא ןיא
 םינב אלב תמ אוה רחמל ירה 'וכו ןתא ךערזל םהרבאל היבקח רמא ךכ אל 'וכו רחויב רחא לש ויתומהבמ םיקידצ
 קוספ לש ופוס ארק ןמיס רב הדוחי ר"א םיניידמ ויה וללה םירבדה י"עש ךשחל ימו ושרוי ויחא ןב אוהש טולו
 .בימ השרפ תנמוסמו עיפב השרפ ןאכ תלחתמ גיייכב .םרבא רמאיו 9  :שייייעו 'וכו ץראב בשוי ןא יזירפהו ינענכהו
 םשב הירזע יר ייגה טיקלב .'וכו הירזע 'ר | :'וכו לפרמא ימיב יהיו הירחאלש השרפל םש לפכנ רפסמה ותואו
 ר"א םש ר"יספבו ,נ'חעו 'וכו ביר היה ךכ םרבא יעורל טול יעור ןיב ביר היהש םשכ רמוא ןומיס רייב הדוהי יר
 יניב הבירמ יהח אנ לא ביתכ ןכש ןינמ טולל םרבא ןיב תורחת התיה ךכ םיעורה ןיב תורחת התיהש םשכ הירוע



 1 ה גו (אמ) מ השרפ הקל ל

 אבי אל תומוקמ ,ידרב םהלש אוטח הבתכנו .(י א הכא) הירמחמ לכ לע רצ שרפ ודי
 אל יכ :,(ה ד גכ סירבד) ['וגו םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע] יוגו יבאומו ינומע
 ,(ה ו חכומ) 'וגוקלב ץעי המ אנ רוכז ימע , ( גי ףימחנ) יוגו םימכו םחלב לארשי ינב תא ומדק
 באומ אשמ רמא היעשי  ,הינפצו לאקזחי הימריו היעשי ןה וליא .םניד רזג ומתחו םיאיבנ 'ד ודמע
 ,.(ב טמ הימְרי) 'וגג המחלמ תעורת ןומע ינב תבר לא יתעמשהו רמא הימרי , (א וט היעשי) 'וגו
 הינפצ = ,(אי י הכ לאקזחי) 'ונו םיטפש חשעא באומבו יונו ןומע ינבל םדק ינבל רמא לאקוחי
 : (ט ב תינפצ) 'וגו הרומעכ ןומע ינבו היהת םודסכ באומ יכ רמא

 המענו היכאומה .תור םילהא ינש .רמא | קחצי 'רב היבוט 'ר םילהאו רקבו ןאצ היה
 (וט טי תשארב) תואצמנה ךיתונב יתש תאו ךתשא תא הק םוק  התווכד | ,תינומעה

 :יב ס'מ ספק סבב ,יס זייע 'ס ג"יק סוני ייעו ,כ'פ ןפקמ ,ס''ל ייפ כ"פ סילסס יכיכע 'קני ,'ע על ץוקלי 8

 /מ3 [איטח | תיאחד גתכנו .יכג'אופ [הבתכנו | ף ךל להקב ואבי אל התיוצ רשא -. [הידמחמ 1
 | (סש) יד עבראב .מכניאופ העבראב :יתא'ִד [ירב | ח טה :(םש) יתאד אטח ,יו האטה ,כ אייה /ןפ הייטח
 כג םימבו . . לע .[וגו -- בד לע* |[ ל יוגו ,ית?אד יגאומו .כנו יי להקב יבאומו [1אפ 'וגו יבַאומו* 2

 אל .ןכו) ומדיק אל כו [חגו-- יכ* | ל יל ,יןפ ומדק . . לע ,(םש) וא םכתא ומדק . . לע .?א 'וגו ומדק . . לע
 :,ל וגו םימבו םחלב םכתא ומדק אל יכו ,(םש) * םימבו . . ינב ומדק אל יכ , ן] םימבו . . ינב תא (] ומדק

 קל .פ [וגו קלב | מתכנ'אופד רכז .י'א [רוכז | ?אד - "תכו .מיתכג'אופ [יש 5 | מיתכאפד יל
 תוקדצ תעד ןעמל +1 'עב ןב ילב ותוא הנע . . ,?אָד וגו הנע המו באומ . . ,א 'וגו באומ . . ,ףכ .באומ ךלמ
 | או ודמע ןדגנכו | ,+ ודמעו 4 | | = י ללקל םעלב | תא ךילע .רוכשיוה םחלב לארשי ומדק אל יכ ,ן 'ה
 לאקזחי :יכ1אפ ,הינפצו לאקזחיו ,] [הינפצו לאקזחי | (םש) יא הימרי ,1א והימריו | (סש) יתכנופ העברא
 ..יכ ,1א המדנ באומ ,.יכ ,יןפ באומ רע רדוש לילב יכ [וגו 5 | תן*אד לאקזחיו הינפצ ,(םש) לָנְזְ הינפצ
 0% (ך םואנ) םאנ םיאב םימי הנה ןכל [יתעמשתו | י הימריו | ןךְד המדנ באומ ריק רדוש לילב ,יכ המדנ
 (ך ושריו) שךיו הנתצת שאב היתונבו . . ,1א הממש לתל התיהו ,?ַאְו [וגו | יכגאופ -. י'י םאנ . . הנח .תאד
 ,?אפ ינבלו .תאד ינב לע ,(םש) יכ] [ינבל | + םדק נבו | י לאקזחיו 6 | ןנְד י"י רמא וישרוי תא לארשי
 ןומע ינב (י1אְזְד רכזי) רכזת אל ןעמל השרומל (! היתתנ) היתתנו ,ף 'וגו השרומל היתתנו [וגו | י ינבו
 ו [ךְד תואבצ םיהלא ייי) תואבצ 'ה (ך םואנ) םאנ ינא יח ןכל[יכ 7 | תָנְד ייי ינא יכ ועדו :א ['וגו | יתאחְד םיוגב

 םאנ . . ןכל /?א = תואבצ םיהלא י" םואנ . . ןכל ,תונופְד -- לארשי (ן לא) יהלא (18 םיהלא ייי
 ..קשממ ,ןפ םלוע דע הממשו חלמ הרכמו לורח קשממ [יוגו | י ₪, תואבצ י"' רמא הכ ןכל ,יכ ₪ םיהלא יי
 יגן התווכדו 9 | מ ימעגו [המעגו ** | טתאפד רב כנו [ירב 8 | 1 םולחגי םיוג רתיו םוזבי ימע תיראש םלוע

 | אדל יוגו [יחו תואצמנה* | (מפ 'ל המענו -- התווכד)

 םיכאלמ חלשיו ('וכו וערפ השלש תוער אלא טיייכב) תוער 'ג וערפש אלא (הינש הבוט שבתשנ טיייכבו ,אייכ ר"ב
 םיכירצ ויח ןדגנכו 'יגה בימ רי'כיאבו ,'וגו באומ ינב ואב ןכ ירחא יהיו ןומע ינב וילא ףוסאיו יל הרא אנ הכל
 קלבב ביתכד תוער אלא תובוט וערפ אלש םייד אלו ק ושע אל םהו םהרבא לש וינבל תובומ עורפל טול לש וינב
 ,ןידמ ינקזו באומ ינקז וכליו ביתכו הזה םעה תא יל הרא אנ הכל התעו 'וגו רועב ןב םעלב לא םיכאלמ חלשיו
 םיכאלמ חלשיו ביתכד אוה אלה תוער םהל ושעש אלא תובוט םהל עורפל ןיכירצ ויה ךכו 'יגה ודו ר"'פד רי'כיאבו
 םש היגה כיימבו ,'וגו ןומע ינב תא וילא ףסאיו 'וגו ןירמ ינקזו באומ ינקז וכלוו 'וגו יל הרא אנ הכל התעו יוגו
 :'וגו רצ שרפ ודי ןידהו 'וכו ןומע ינבו באומ ינב ואב ןכ ירחא יהיו 'פח וירחא ופיסוה ןכו ןאכ רי'בב 'יגה י"פע
 יפה יתמלשהו ,י"'מב שייייעו 'וכו ואיצוהש הייטיחמ 851 רצ ליעל ומכ איטחו ,םעלב תא ורכשש .םהלש איטח 1
 יכ יפת יתהגח ןכו 'וכו םעלב תא ךילע רכש רשאו דיסו 'וגו םימבו םחלב יוכו רבד לע 'וגו יבאומו ינומע אובי אל
 וייכב םג אבוה םש הימחנבש הז קוספו ,'וכו סעלב תא וילע רכשיו דיסו 'וגו םימבו םחלב לארשי ינב תא ומדק אל
 חלשיו לארשיב םחליו באומ ךלמ רופצ ןב קלב םקיו דוע ףיסוהל ךירצש 'רגו נ"חעו םש םיטפושו ןאכ טוקליבו גייכו
 תומוקמ ינש קר ואבוה יריכמ 'קליבו יתנייצש י'כבו 'יסופדבו ,(יט ד"'כ עשוהי) םכתא ללקל רועב ןב םעלבל ארקיו

 רי'כיאבו ,(םיכוד הידב 88 דצ ליעל י*מב 'יע לי"יכב רוכז תביתכו) כימב 'יעו 'וכו אנ רכז ימע יוכו ינומע אבי *
 ומדק אל רשא רב לע 'וגו יבאומו ינומע אובי אל תומוקמ העבראב םהלש אייטח הבתכנ ןדגנכו 'יגה ו"דו ר"פד

 ומדק אל רשא רבד לע א"נ םש בתכ א"אבו 'וגו רצ שרפ ודי ןידהו 'וגו באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ ךכז ימע 'וכו |
 שרפ ודי קוספ איבמ וניאו כ'ע אנ רכז ימע 'וכו לארשי ינב תא ומדק אל יכ לארשיב םחליו רופצ ןכ קלב סקיו יוכו
 'וגו םחלב לארשי ומדק אל יכ דוע לי'צש ויד רייבל ןאכ ותהגהמ םש ותחגה אפידעו) קודו ומע ןידהו ליו 'וגו רצ
 וכו סעלבל ארקיו חלשיו 'וכו ומדק אל יכ היגהו יוכו ודי ןידהו ריכיאב כ"מב קחמ ןכ ומכו ,(רצ שרפ ודי ןידהו
 לע יוכו ינומע .אובי אל תומוקמ העבראב םתאטה הי'בקה בתכו תשבושמ ייגה ב''מ ר''כיאבו ,וירחא וסיפדה ןכו
 ןכ ירחא יחיו 'וכו ןומע יגב לכ תא וילא ףוסאיו ביתכו לארשיב םחלינ רופצ ןב קלב םקיו 'וכו ומדק אל רשא רבד
 : נ'חעו 'וכו הינפצו לאקזחי הימרי היעשי 'וכו ודמע ןדגגכו ריכיאב .'וכו ודמע 4 :רצ שרפ ודי ןידהו 'וכו ןאב
 שררה םעטו ,איכ די! א'מ 'יעו םעבחר לש ומא .תינומעה המענו 8  :נ"חעו ןומע ינב לע בותכ ארקמב .ןומע ינבל 6
 םישנ אלא םילחא ןיאו וגממ ואצי רשא תינומעה המענו האיבומה תור םילהאו ב"שר 'צוה הדגא שרדמב שרפמש ומכ
 יתש רמא קחצי 'רב היבוט 'ר וכו חק םוק גיפ ןמקל רדסנ ןכו .'ןכו םוק התווכד 9 | : ךרובת להאב םישנמ 'נש
 ןאכ ג'ל יריכמ 'קליו פיייכבו ,נ"'חעו תשבושמ 'יסופדה 'יג ןאכו ייסופדב םג ןכ 'יגה םשו 'וכו היבאומה תור תואיצמ
 'ר תואצמנה 'וכו חק .םוק התווכדו 'א איייכב ןוילגב םלשוהו תיכו 'א א"יכב רפסה ףוגב אתיל ןכו ,'וכו התווכד
 תואיצמ יתש היבוט ר"א תואצמגה 'וכו חק םוק היתוכדו תיייכבו תינומעה ימענו 'וכו תור תואיצמ 'ב 'מא היבומ
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 הגב ני וי בו (אמ) מ תשרפ ךל ךל 100

 תערצב הקלש הערפב ונעמש כקעי ןב רזעילא יר םשב הל ינתו רועל יר  ,שרופ היה אלו ינא
 רכד לע רמול דומלת ןאכ ןלהל רומאה תאו ןלהל ןכ רומאה תא  ןתיל ןינמ  ,רוציעב ךלמיבאו
 : הוש הריזג רבד לע

 ןיאו כהוו ףסכב םאיצויו ריהה בהזבו ףסכב הנקמב דאמ דבכ םרבאו (ב גי
 : ל הק םילהה) לשוכ ויטבשב

 : ויתופקה עורפל ךלה רזעל 'ר רמא ,רזח םהב ךלהש תועסמב ויעסמל ךליו (
 םהרכאל בושח טול היה םיבומ םירבד העברא יוגו םרבא תא ךלוהה טולל סגו (ה

 , ו רי סש) בישה ושוכרו ויחא טול חא םגו ,יונו טולל םגו ,(ד בי תישארב) טול ותא ךליו
 ,(טכ ט.פש) הכפהה ךותמ טול תא חלשיו [םהרבא תא םיהלא רכזיו 'וגםיהלא תחשב יהיו]
 חלשיו ריהה  תוער אלא תובוט וערפ אלש ןייד אלו ,תובומ ונל עורפל ןיכירצ וינב ויה  ןדגנכו |

 25לינב תא וילא ףסאיו ,(( ה בכ רבדמב) 'וג יל הרא אנ הכל התעו יוג םעלב לא םיכאלמ
 ןידהו ,[(א כ בייהד) 'וגו ןומע ינבו באומ ינב ואב ןכ ירחא יהיו] ,(גי ג םיטפוש) 'ונו קלמעו ןומע

 יכיכמ 'קכי ,נ'פ יכ סיטפוט 'קני ,'ע כ טוקלי 7 | :יב זמ ןיככע ,סט עוקלי 6 | : 886 75 ליעל ,ט"ק 'כ טוקני 4
 :(" '6) טלפ ודי 'פ יפבכ סכיס ,ייכ ע'ס

 ןאכ | כ הריצעב | יחפ הקלש ךלמיבאו ,ן ךלמיבאבו 2 | כ ינת | ן רזעילא .תכנאפְד רזעלא 1
 לשו ,] הזב הז לש רומאה תאו ,] ןכ . .תאו .יכ'אח [ןאכ -- תאו | ת"אופְד הזב הז לש ,יכ'אזד ןלהל
 ([ך םרבא תשא ירש ,?א ירש) הרש רבד לע ,פ םרבא תשא ירש רגד לע ,כנחו [רבד -- ע | תאפד הזב הז
 | יכנ?אפד הוש (פ הרזגל) הריזגל ,'א שיג ,זְד . . הרזג ,ן [הוש הריזג 8 | י רבד לע .ת"אד רבד לע רבד לע
 ירב . - עפ רזעלא 6 | ?אד 'וגו .כג'אפ |לשוכ --ןיאו | 1 בהזגו | ל וג [יִתַאְוְד בהזבו -- הנקמב* 4

 | ילאד 'ד .מ (םיטפוש) יתכיאחופ [העברא 7 | בופ ויתופקא | 'א טייב . . .כנ'אְוְד סחנמ (גו ןכ ,כ רב)
 ..ול היה ,1ו בושחל טולל ול היה ,'א בשחמ היה , בשוח טול . . ,ן טול בושח היה ,ךֶפ [בושה טול היה
 םהרבאל .ד םרבאל ,'יפ [םהרבאל | מ םתרבא וניבא בשח ,ןך?אְד טולל ויה ,+ך בושח טוללויה ,(םש) ו בשהל
 /" = 'וגו םרבא ךליו [ךליו 8 | מ טולל ,זְר םהרבא . . ,?אְד םרבא רובעב ,ן םהרבא וניבא לע ,(םש) יכאזד וניבא
 --םג | יתכ'אופְד םרבא תא (ן ךלהה) ךלוהה [וגו | יכ'אפ =. יי וילא רבד רשאכ (1א םהרבא) םרבא ךליו
 שוכרה . . בשיח  ,יַפ ושוכרו ויחא טול תא םגו שוכרה . . בשיו ,[ךא בישה . . םגו שוכרה לכ תא בשיו [בישה
 יהיו [?אָד םהרבא -- ("א .רוכזיו) רכזיו יוגו -- יחיו* 9 | 51 שוכרה לכ תא בשיו ,(םש) ילאְוְד טול תא םגו

 ךותמ | ל יל .ן יוכו ירע . . יהיו א 'וגו רככה . . יהיו ,יךִכ םהרבא . . (י רוכזיו) רכזיו רככה ירע תא םיהלא . .

 | מ בישהל [עופל | י'ל ,ם (םש)יכ טול ינב [וינב 10 | יִתְו 'ל .?אְד 'וגו ךותמ :21א ]הכפהה
 [אלא | י פהל .מתכננ:אוד וגל = .(םש) ינאפ [וערפ | כ יד | תלאד אל :/מיכג'אופ [אלו | י וינבל [ונל

 [וגו 12 | אד סעה תא [וגו | נאפְד יוגו רועב ןב [וגו 11 | א תוער יד | א וערפש ,(םש) י וערפ ,ן ונל וערפ
 , ?ף יוגו באומ . . יהיו [פ 'וגו --יהיו* | 5 םירמתה . . ךיו ,ןָנאְָד םירמתה ריע תא ושריו לארשי תא ךיו ךליו
 ,+ ןומע ינכו באומ וילא ואב ןכ ירחאו / תרַנאְוְד טפשוהי לע (ן םינומעהמ) םינומעה ןמ סהמעו ןומע ינבו . . יהיו
 | מ (םש) י יל ,כנ דיהה ה ינש הזו .ןךאְד "תכ דועו ,י'אְו [ןידהו | ל יל ."ל ןומע ינב ואב ןכ ירחא יהיו

 הלעגמ ףולשל הערפ אב ודיב טיברשו םימשה ןמ ךאלמ דרי העש התואב ירש רבד לע ותיב תאו םילודג םיעגנ
 הקליש הרמא םא הכמו הכמ לכ לע הרשב .ךלמנ ךאלמה היהו ותוא הכמ היה הידגבב עגיל אב וריב והכמ היה
 םאש ירש רבד לע אלא ללגב אלו רובעב אלו תודוא לע אלו קסע לע רמאנ אלש 'וכו ירש רבר לע ינש 'וכו הקול היה
 םע קוסעל עשרל הייבקה קיפסה אל םולש ריב יולה הדוהי ר"א הקול היה אל ואל םאו הקול אוה הקליש הרמא
 םידבעה ףאו םירשה ףאו ומע וקל ולש ןיכרפיא ףאו תערצ וילע התאב דימ הלענמ ףולשל אב וגיתובר ורמא תקדצה
 אמוחגתב םג 'יעו 'וגו םרכא תשא ירש רבד לע המל ותיב תאו 'וכו עגנינ ינש ומע וקל םילתכה ףאו ותטמ ףאו
 רי'א שובישב ונינפל םש תובותכ 'שוריבו ,אמוחנת ישרדמב הלענמ ףולשל ומכ הנסמל ברקמל ונינפלש רמאמבו ,םש
 תועסמב 6 |: 886 דצ ליעל ייע .'וכו םאיצויו ד'הה 4 :כ"מב םג 'יעו אנורטמד המסב עגמל ןסמלטד לע היכרב
 . :ע"צו רוח םהב ךלהש תועסמב ומוא יבר קתעוה טיקלבו ,('ינויה םוגרתב םגרותמ ןכו .'וכו םהב ךלהש
 ידמבו ,הנמאבו יארשאב לטנש המ עורפל 'יפו ויתופקה עורפל ךלה רזעלא רי'א 'א ףק 'ע ךרעב ןכו .רזעל 'ר רמא
 ךלח סחנמ ריב רזעלא רייא 'יגה טי'קלבו . ,יוכו יארשאב לטנש המ הי'בקחל עורפל ךלה רזעלא ריא קיתעה לודגה
 יסוי 'ר 'וכו ולש אינפכאב םדא הנשי אלש ןוגמ םש ןיכרעבו ,הבא 'ר רמא הידב 899 דצ ליעל ייימבו ני'חעו יוכו
 תיה םיבוט םירבד העברא ייגה ב"מ ר"כיאב  .'וכו בושח טול היה 7 | :'וכו ויעסמל ךליו אכהמ רמא אנינח ירב
 םיכאלמ חלשיו 10 :  נ"חעו 'וכו טולל םהרבא בשח 'וכו העברא ודו רייפד ריייכאבו 'וכו טול לע וגיבא םהרבא בשוח
 ןכ = .'וכו ואב ןכ ירחא יהיו 12 :באומ ךלט ןולגעב רבדמ .'וכו וילא ףסאיו 11 :באוט ךלמ קלבב רבדמ 'וכו
 ןירהו = : גיחעו ןומע ינב ואב ןכ ירחא יהיו ס"טב יטיש יניב םלשוהו קוספה הז טמשוה לייכבו ,יתמלשה
 תא 'וכו הרותה וז הידמחמ לכ לע םיבאומו םינומע ולא רצ שרפ ודי םש בימ ר'כיאב שרדנש ומכו .רצ שרפ ודי
 םיבאומו םינומעו בהזו ףסכ זובל םיצר לכה ויהו םיבאומו םינומע םהמע וסנכנ לכיהל םיוג וסנכנש העשב אצומ
 רצשרפ ודי; ביתכד יאמ 'ב ז'ט תומביב ןכו 'וכו /ה להקב יבאומו ינומע אבי אל רוקעל ידכ הרות רפס זובל םיצר
 ךליו ליעל גיל  ןכו 'וכו שרפ ודי קוספה הז ןאכ גיל ייכ ריב 'יפבו .שיייעו 'וכו באומו,ןומע הז הידמחמ לכ לע
 ייפב הי'כ) תישילש הבוט ירה רוכזיו 'וכו הינש הבוט שוכרה לכ תא בשיו תחא הבוט טולל םגו םש שרפמו 'וכו ותא
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 |09 וי בי (אמ) מ השרפ ךל ךל

 וליפא אחא 'ר רמא ותיב תאו ,עשרה הערפ הקל וכו דבלב ןתור אלא ול הער השאהש םלוכמ
 ברקמל ןסימלוטד לע היכרב 'ר רמא ,[םרבא תשא] ירש רבד לע םירמוא לכהו ,וקל ותיב תור
 םהרבא םימלועה לכ ןובר תרמואו הינפ לע החוטש הרש החיה הלילה ותוא לכו ,הנורטמד הנפמ
 לכ היבקה הל רמא ,אהמתא הריסב הנותנ ינאו הריסל ץוח םהרכא הנמאב יתאצי ינאו החטבאב אצי
 היכרב יר רמא ,[סרבא תשא] ירש רבד לע םירמוא לכהו ,השוע ינא ךליבשב השוע ינאש המ
 ,וריב בלגמו דמוע ךאלמה היה הלילה ותוא לכ יול 'ר רמא .,אנורטמד הנסמל ברקמל ןסימלוטד לע
 שיא תשא ול תרמוא התיהש המל ךכ לכו ,קיבש קובש היל תרמא ןיא ,יחמ יחמ היל תרמא ןיא

 : יס 'יכ סט סעוסנס ,'ס 'יק ךל ךל "5 סעוסנס ,ניכפ ןטקל 2

 השק שימשתהש ,) שימשתל ער ,[ן ול השק השאהש ,ף ול העור השאש [ךאזְדְר ול הער השאהש 1
 | יעתכאחפד ןתאי :ן ןתו ,נ [ןתוו | כנל ול הער השאה ןיאש ,ן ול השק השאהש ול . . שימשתהש ,י ול

 | ל הקל [קל**2 |  ת"אפד ל .ן ותיב לכו ,יכניאחפ [ותיב תאו | תי"אפד יל .יעכנ'אחו [עשרה
 .ילךעכגיאופ [לע | ל 5 [םרבא תשא* | ל 'א :תכ'אד ןירמוא [י'א םירמוא* | ך?אד ויח - .יכנ*אופ [לכהו

 /2 ןוסיטלוטד ,'א ןיסימילוטד  ,ע ןיסימלוטד , ןיסמלוטד ,פ ןפימלוטיד .ן [ןסימלטד | ירת"אד ולע
 ו ג'אפ [הגורטמד | ך הנאפמל .יע ד אנאסמל ,?ךכופ אנסמל , ] [חנסמל 8 | ןך ןיסומולוטד ,'יך?אְד ןיסומלוטד
 / כגאופד םימלועה ןוגר | ל יאו [תרמואו** | יתנאַחְו התוא | כ אתנורטמד ,י אתינורטמד :עך"אוְד אנה
 לודגה ךמש ןעמל . . ,*א לודגה ךמשל החטכהב ,יִעתַכְופְד החטבהב .נזח [החטבאב 4 | יוָר םלוע לש ונובר
 | יתכ'אוד 'ל .עניאחפ [הנית: | תלאד אצי -. ירעכ'אחופ [פהובא | עכנ'או הנומאב | א ארוגהו

 | תכ"אפד 'ל ג'או [אהמתא | 5 הריפ ךותב ,ןיַאְוְד הריסה ךותב .'א הריסל ,יעכנז] [חריסב
 --רמא | פל יל ,'א וג [יתכנ'אוד םרבא תשא* | ל יא ,?א!ד יירמוא /ןךנ ןירמוא [י'אְד םירמוא 5

 אנסמל (ן הנסימל , ) הנסמל הבגל) ברקמל (! ןוסימלוטד ,כ ןיסמלוטד ,פ ןסימלוטיד) ןסיטלוטד . . רמא [אנורטמד

 | י הבלגטו | ע*אד ךאלמ .יכנ'אחופ [ךאלמה | יתנ'א התוא 6 | יתאד 'ל :כגופ אנורטמד (כנ הנורטמד)
 ,כ'אח יא 7 | ך הל 'מא יחמ אוהו יחמ היל הרמא תוה ,?אָ הל רמא הוה ₪ ,יכנ'אזחופ [(ן יודיב) ודיב
 הוה . . ,י יחמ הוה יתמ ,כנחופ [יתמ יחמ | כ'אד ל .תחו ל .יניאפ [היל | י הרמא הוה | י יאו
 | כלאד ל :תחו יל :ינ'אפ [היל | יכ הרמא | יכח יאו .יא יא :ג ןיאו | אד אניחמ יחמ ,1א הייחמ
 | ת"אד אנקיבש ,י1א קיבש הוה ,כ קבש , גחול קובש [פ קיגש* | "אד קובשיל /כפ קיגנש :יתנ'אחו [קובש

 ןתר תלמו ,521 רצ טי'נ קלח עיגרוריכ ריפ טפירשטייצ עשטייד ע"מב ןתר ילעב לע סיירפ י"ר 'תה רמאמב ייעו
 ער ןלוכמ ךל ןיאו ייגח ןתאר 'ע ךורעבו ,יתהגה ןכ .ול הער השאהש 1 :רוריבב דוע השרפתנ אל (ןתאר ןפה)

 ירופיצב ןיחש יכוממ דחא ןקז יתאצמ לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא םש אתפסותבו ;נ"חעו 'וכו ןתאר א
 םש תובותכ 'שוריבו ,דבלב ןתאר ילעבל אלא ול הער השאהש ןלוכב ןה ןיחש תכומ ינימ העבראו םירשע יל ימאו
 השאהשו םלוכמ השק ךל ןיאו ןה ןיחש ינימ דייכ יל רמא ןרופיצמ ןיתש הכומ דחא ןקז יב עגפ 'וכו ןבר רמא ינת
 תא יי עגנו ד"הה עשרה הערפ הקל ובו ןתנוי יבר םשב ןמחנ רב לאומש יבר ןתאו אלא ול הער
 לאילטג ןב ןועמש רי'א הערפ תא יי עגניו ינש תערצב הקלש ןינמו םש ריייובו ,'וגו ותיב תאו םילודג םיעגנ הערפ
 שימשתל השק ךל ןיאו ןח ןיתש ינימ דיכ יל רמאו רחא ןקז ינאצמ ירופצל אירבטמ ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ
 דיכ םלשורי ישנאמ דחא ןקז יל חש יסוי ר"א אינת וכו הערפ הקל ובו תד 5 ר"א דבלב ןתאר ילעבמ ץוח הטמה
 ילכבב 'יעַו 'וכו ןלכמ השק ןתאר ילעבו ןהל השק הטמה שימש ת םימכח ורמא ןלכו םה ןיחש ינימ
 אתיאדכ ללגב וא רובעב וא תודוא לע רמאנ אלש ר ב ד ל ע ןושלה ושרדש 'רג .'וכו םירמוא לכהו 2 :םש תובותכ
 ארקד ארותיה יוש רבד לע ועמשמכ דועו םירמוא לכה ויהש תוירבה לש ןרוביד לע רבד לע ושרדו אמוחנתב
 הרש רבד לע שרדה דועו ,בושח שיא תשא לש לענמב עגיל זיעהש יוכו ןסימלוטד לע ב"ר שרוד םרבא תשא
 אצי םהרבא םימלועת לכ ןובר תרמואו הינפ לע החוטש הרש התיה הלילה ותוא לכ התלפתו הרוביד לע 'וכו
 םירמוא לכהו 'וכו היבקה הל רמא וכו ינאו השיפתל הריסל ץוח םהרבא הנמאב יתאצי ינאו ותוא תחטבהש החטבאב
 ךה ול הרמא םא ודיב בלגמו דמוע ךאלמה היה הלילה ותוא לכ ךאלמה סע הרוביד י'פע 'וכו ירש רבד לע שרוד ליירו ,'וכו
 יגרתו לעגמ לענ ר"אלב (אנסמ) הנסמו (!י''ל ןסימלוטו ,'וכו המל ךכ לכו לדח היה תוכתמ לדח ול תרמא םא חכמ היה
 ןינמ 888 רצו 884 רצ ליעל ומכ אנאסמ (אנסמ) הנסמ נ"חו ,אנסמ תקרע דעו (גייכ די" תישארב) לענ ךורש דעו
 הנמאב "גהו ,היה הנמא רסוחמ 298 רצ ליעל ומכ הנמאו ,887 דצ ליעל הבכרא ומכ ף"לאב החטבאו ,ןינאמ
 'חה תופסוהב 'יעו העוצר טוש 'יפ בלגמו ,הנמא 'ע ל"תמעב ייעו תיייכו 'ב אי*יכו פ'יכו "דו רלפדב םג אתיא

 לכו ,שייייעו בלגמ 'עו 'ח רס יעו סימלוטד 'עב םירמאמה ולאמ קתעוה ךורעבו ,567 דצ בי"ח ר"תמעב
 יא לכהו לייכב םש 'יגהו םהרכא תשא הרש רבר לע יוכו יי רצע רצע יכ פל ב"נפ ףוס ןמקל םג רדסנ ןינעה
 'וכו החוטש הרש התיה הלילה ותוא לכ אנורטמד אנפמל ברקמל ןסמילוטד לע היכרב ר*א 'וגו הוש רבד לע
 ודיב בלגמו דמוע ךאלמ היח 'וכו יול ר"א תרש רבד לע 'א לכהו השוע ינא ךליבשב 'וכו החטבהב אצי םהרבא
 רזעלא יר 'וכו המל ךכ .לכ קיבש הוה קובש היל תרמא םאו החמ אוה החמ היל תרמא םא הרשב ץעייתמ היהו
 ,הוש הריזג חרש רבד לע ל"ת .הזל הזל רומאה תאו הזל הזל רומאה תא ןתיל ןינמ .'וכו הערפב ונעמש 'וכו
 כ"כ .גייכו שיכו פייכב םג "וכו לע תוכרב ר"א ןאכ אתיא 'וכו החוטש הרש התיה הלילה ותוא לכו רמאמבו
 ליעל עייעו\290/ רצו 184 רצ ליעל םג ייע 'וכו ןלהל ןאכ רומאה תא ןתיל ןינמ יוכו ונעמש דמלה ןונגפו ,ניחעו
 תרמאש ינפמ החמבהב ךמע אב םהרבא ע"שבר הרמא איה ףא םש ךל ךל במ אמוחנתב הדגאה ןושלו ,298 דצ
 הדיחי יתראשנ וישכעו ךירבדל יתנמאה ךל ךל ול תרמאש יל רמאש ןויכ אלא םולכ תעדוי יתייה אלו ךיכרבמ הכרבאו ול
 ךייח חיבקה הל רמא ךירבדב וננוחטב ןעמלו לודגה ךמש ןעמל השע יב ללועתיו הז עשר אבי ילעבמו ימאמו יבאמ
 הערפ תא 'ח עגנו ביתכד אמגוד ןהב השעא ותיבו הָערפו וכו ןוא לכ קירצל הנאי אל ינש ךיב עגונ ער רבד ןוא
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 זי בי (אמ) מ השרפ ךל ךל |18

 ןמת אנוה 'ר רמא ,זראכ רמול רומלת ,אהמתא םיקידצה ךכ סילכ הנממ ןישוע ןיא וזה הרמתה
 חרפי רמתכ קידצ רמול דומלת ,םיקידצה ךכ תוריפ השוע וניא וראה המ וא  ,ןינמ הנימ ןידבע
 םילכחל םיביס ךוכיסל תויריח ללהל םיבלול הליכאל םירמת אלא תלוספ הב ןיא וז הרמת המ
 ארקמ ילעב םהמ אלא תלוספ םהב ןיא לארשי ךכ םיתכ םהב תורקל תורוק תעפש דוביכל םיניסנס

 ןשארל הלוע אוהש ימ לכ וראו הרמת המו ,הדנא ילעב םהמ דומלת ילעב םהמ הנשמ ילעב םהמ 5
 ולש תא לטונ אוהש ףוס לארשיל גיורוהל אב אוהש ימ לכ ךכ תמו לפונ אוה ומצע תא רמשמ ןיאו
 ריהה םיעגנב ותיבו אוה הקל רחא הליל הערפ הכשמש ירי לע הרש ןכש ךל עדת ,םהירי תחתמ

 ןועמש יר רמא ,הקל ןחרב הערפ ארפק רב םשב שיקל ןב ןועמש יר ,יונו הערפ תא ייי עגניו ב
 ךל ןיאו ןה ןיחש ינימ העבראו םירשע יל רמא  ,ןירופיצב ןיחש הכומ דחא ןקו ינאצמ לאילמג ןב

 סוכופכ 5ספסופ | :ז"עפ סככ סלקיו ,'ד 6/5 זיפ סונופכ 'טוכי ,ע"ס יכ טוקלי 8 : סע סינספ 'קני ,ע"ס 'כ טוקלי 6
 : 'צ ז"'פ .סוכופכ ,זי'פ

 לוכי .'נ'אפ םיקידצה ךכ לוכי .ן . .םה ךכ .כ [םיקידצה ךכ | כ  הרמתה ,' הרמת ,תןלאחופ וז הרמת 1

 | ח הינמ .אד היניט .יתנופ [הנימ 2 | ן ןירמא ןמתד ןינבו [ןמת | ת?אְד ןכ םיקירצה ףא לוכי ,ןך . . ףא

 /תד סה ךכ .פ [ךכ | יא הז ורא .חפ ויא | אחפד יא .תגו'ד [יא | ח סילכ .יאפד ןינאמ .תגו [ןינמ
 2 | .1 תוריפ ןישוע ןיא :אָוְד אהמתא -. ,פ [םיקידצה | (%א ןכ םיקידצה ףא לוכי) ] ףא לוכי ,אְו םה ךכ לוכי
 / ל תלסופ [יתכאפד תלוספ* 8 | ןר*אְך הרפי ,ף הרפי רמתכ ,ן רמתכ קידצ :נ'אזך [חרפי -- קידצ

 . | (כ תוירחו) תוירח | 2 תודוהלו -. [ללהל | ת ןי- .?אד םיבלולו כח ןיד :י'א] [םיבלול | ן ןירמת | 1 תולוספ
 | י ןיכיס .ץְד ביס ,1 יאביס .ל םיבריס :א םיוויס [עת"א]וד סיגס* | כאד ךוכסל .יעתגופ [ךוכיסל

 | ת"אפד הרבכל ,כ הדבכל ,י] רבכל ,א דובכל , [דוביכל | ך הנסנס :פ ןיד :יכאחד םינסנס ,ן [םיניסנס 4

 ,יכאוד פח < [ךכ | תיבה תא | כנ'אפ ןהב | ת"אד תורקהל ,יכג'אחופ [תורקל | י הירוק .זְד םיירוק
 | תופ הדגה | ןך ארמג [דומלת | (ךומסב ןכו) 5 ןהמו גו ןהמ |  גופ ןהמ 5 | גופ ןהמ | תנפ ןה
 /?אפ'ך וראו וז הרמת ,(םש) יתכנ'אהד [זראו הרמת | ,ן המ וא .בי'אפל המ יא .ית?אְד המ [(םילהת) י] המו*
 לע ,(םש) ו םשארל [?אחְוְד ןשארל* | י הלועה לכ ,(סש) וכ הלועש ימ לכ | י וז הרמת ,ן וליא זראו הרמת
 | ןח אוהו | י יל תא | י וניא םא ;(םש) יתכנאוְד וניאו :₪ [ןיאו 6 | ו השארל .כנפל ושארל ,[ך ןשאר
 /(םש) * לארשי םע ,1 לארשיב | כ גווזל ,יִו גוודזיחל ,(םש) יא ד גוודזהל ,גפ'ך [גיורזהל | יכגש אבש
 [הכשמש | + ןכש אוה ןכש ,ןך*אְד ירהש ןכש (סש) יכחופ [ןכש 7 | י לוטיל ופופ | כן לארשיל (כ  םהל) ןהל
 | אד 'וגו םילודג .ן םילודג םיעגנ ['וגו 8 | + ותיב לכו אוה | יתאפד תחא ,)] [דחא | (םש) ו הבכעש
 | זך ונאצמ ,יז יתאצמ 9 | עופ ןבר ['ר | ם ןיחש ןתארב .י"רתכאהדד ןחארב ,1 ןתורב ,?ףֶו [ןתרב | ן ישמ

 !1 ..- ןישע .כח [העבראו םירשש | יעכנאופד רמאו .תיא [רמא | יכיא ירופצב ,ענפ ירופיצב

 | אד השק דל ןיאו .'א ןיאו .יעתכנחופ [ךל ןיאו | 'א ןינוחיש ,ן ןיניחש | ח יכומ | יעתאופד ריכ

 ןיביכרמ ויהו (ןתטחב היגה כ'ימבו) תדמעב תדמוע חתיהש 'וכו השעמ אמוחנת ר"א ודו ר'פד ר"'מבבו ,ספדנה ר"ב
 דימ התוא וביכוהו הנממ ואיבהו 'וכו הואתמ איהו 'וכו האור איה הרמת ילקד םהל רמא תוריפ תשע אלו התוא
 הירו לארשי ץראב 'מולכ .םילכ הנממ ןישוע ןיא 1 = :'וכו ה"בקה םיקידצ לש ןייופצו ןתואת ךכ לכ תוריפ התשע
 תברה .ןייוצמ םילקדה ויה לבבבו (884 רצ ליעל ומכ ןינמ תביתכו) םילכ הרמתה ןמ הנימ ןידבע לבבב ןמת רמא
 ףא םילכ הנממ ןישוע ןניא וזה הרמתח המ יא םש םילהת שרדמבו ,80 דצ םש פעל ץייעו 'א ח"פ םיחספ 'יעו
 ןישוע ויתו לבבב תוניאר יל רמאו .אנוה ברל התוא יתלאש אמוחנת 'ר רמא הגשי ןונבלב זראכ ל"ת ךכ לארשי
 תוריפ השוע וגיא זרא המ יא םש םילהת שרדמב .זראה המ וא 2 :םש רי'מבב 'יעו תורונמו תונחלשו םילכ הנממ
 תזה זראה המ יא ריימבבו ,תוריפ ןישוע לארשי ךכ תוריפ השוע רמתה המ חרפי רמתכ קידצ ל"ת ןכ לארשי ףא
 יכ קידצ ורמא ינש .תוריפ ןישוע םיקידצה ךכ 'וכו הרמתה המ יוכו קידצ ל"ת תוריפ ןישוע ןיא םיקידצה ךכ יוכו
 רוביכל םיניסנס םילבחל (!םיביפ ךוכיסל לקד לש תוירה .'וכו ךוכיסל תויריח 8 :ולכאי םהיללעמ ירפ יכ בוט
 עייכו לייכב םיניסנסו ,'וכו לארשי ךכ םיתבל תרקת ןהמ תושעל םיתב םהב תורקל לקד לש תורוק תורוק תעפשו
 אפידעו (דיימ ח'פ תוכרב) תיבה תא ןידבכמ ןושל דוביכו ,('ט 'ז שייתש) ויניסנסב הזחא רמתב הלעא יתרמא כ"הלכ
 ימב 'יעו קריחב ליייכב תויריחו ,י'מב שיייעו 180 רצ ליעל םיירוק תעפש ומכ תורוק תעפשו ,הרבכל 'יגהמ וז ייג
 118 דצ ןעמאננעצנאלפו שיייעו 'וכו םיביס ךוכיסל תוירח אתיא 'ג בס 'ע ךורעבו ,'וכו התיח ה*דב 885 דצ ליעל
 אלב םתשכ ןכ םיארקנ םילקרה יפנע שוריפ 'וכו תויר ח רמאמה הול גייר ריעה וקינולאש 'ד שרדמבו ,119 דצו
 םהמו ןיגורא ןיטוח ומכ םהב ןיחמוצ םילקרה ישארב םי ב 'ס ןכ םיגחונ םירצמ ץראבו םהב ייככסמ זאש ןולע
 ,'נכו תעפש שרדמה ןושלב תארקנ תובעהו תודבכהו תורקיה תורוקח 'יפ יוכו תורוק ת ע פ ש םירצמב םילבח ןישוע
 = םיחיס ךוכיסל תוירח לוליהל ייבלול תליכאל םירטמת אלא תלוספ הב ןיא וז תרמת המ איר םש וידו ר'פד ר"מבבו
 ילעב םהמ אלא 'וכו םהב ןיא לארשי םה ךכ תיבה תא ןתב תורקל תורוק תעפש הרבכל םינסנס םילכחל (םיביס ליצו)
 םש םילהת שרדמבו ,כ''מב 'יעו תוקדצ ילעב םהמ תוצמ ילעב םחמ הדגא ילעב םחמ ןינע לכו הנשמ ילעב םהמ ארקמ
 ךכ קילרהל הצעו קוזיחל ךלוה הלש ביסה וליפאו הכוסל תורוקו ללהל ןיבלול הב שי תאזה הרמתה המ אייד
 : ש"ויעו תז רמאמ םג קתעוה ר"מבבו ,'וכו ןתבש תוצראה ימעה 'יפאו הרות ינב םירשי םיקידצ םירסח םניא לארשי
 גוורזמו אב אוהש ימ לכ ךכ 'וכו זראו הרמת המ םש רי'מבבו ,נ"'חעו יתהגהו 'וכו המ יא ל"יכב .'וכו הרמת המו ל
 80 דצו ודי תחתמ הלש תא לוטיל הריתעש 16 רצ ליעל ומכ 'וכו ולש תא לטונ אוהש ןושלהו ,'וכו לארשיל
 ט'קלב שרפמש ומכו ,(?תערצ ןימ .ןתרב 8 = :'וכו םתלש ולטייש ירכ 248 רצו סהידי תחתמ ולש תא ןתיל דיתעו
 יוכו תערצב הקלש הערפב ונעמש הטמל ןכו ,אוה תערצ ינימ ןתאר תכמ וז םילודג םיעגנ ונינפלש רמאמה י'פע
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 אלו .ימקוע אל סהב ןיא םיקידצה ךכ םיסוקיס אלו .ימקוע אל םהב ןיא זראו הרמת המ
 ןווכמ ןביל וראו הרמת המ  ,קוחר  םיקירצלש ןרכש ןתמ ךכ  קוחר ןליצ .זראו הרמת המ  ,םיסוקיס
 תשרמ :איצוי .אוה יכ  יזי לא  דימת יניע דיהה  היבקהל ןווכמ ןביל םיקידצה םה ךכ הלעמל
 ןתוואת איה המו ,הואת םהל שי םיקירצה ךכ הואת םהל שי וראו הרמת המ ,(וט הכ סש) ילגר
 רכע  ,תוריפ השוע התיה אלו ותמאב תדמוע התיהש תחא הרמתכ השעמ אמוחנת 'ר רמא  ,היכקה
 המ וא ,תוריפ תשע התנא וביכרהש ןויכ  ,וחירימ הפוצ וז הבכרא יא רמא -התוא הארו דחא לקד

 , 5 [ימקוע | ןך זראהו | ןך רמתה ,זֶד רמת ,אָד וזה (?"א רמתה) הרמתה ,י'א וז הרמת ,ענןפ [הרמת 1

 | זח ימקש + יקמיע + ןיח ל םיקסע ,נ יקמוע ,*ך פוקע .?רת"אד םימוקע כ ימוקע ,'א ןימקש
 / 'א יימקוע .פ [ימקוע | כג םהל | יכ'א םיקידצ | א ןיסוקפ ,פ םיסוקפ ,? םיסוקיפ .יכ ןיסויקוס , 1 םיסוקס

 | 'א ןיסוקפ /פ םיסוקיפ ,יכ ןיסויקוס , 1 םיסוקפ 2 | ד ימקש ,1 יקמוע .תן"אְד םימוקע ,י ןיטוקוע ,ם ימוקע

 היהו קוחו .?א קוחרו ךורא | כ ןרכש ןתמ םיקידצ ךכ | א קוחרו ךורא ,' קוחרמל | "א רמת | 2 המו
 | ןבל ] ?א רמת ,ְך הרמתה ,יתכנ'אחופ [הומת | כו המו | י ךיהלא י"" רמשו ןועמשת בקע

 [ןווכמ | ןבל | י םיקידצ ,1 ןיקידצה | יתכג?אפד ל לאו [פה | י ףא [ךכ | ?אוד ןלעמל , יתכנ'אפ [הלעמל 8
 ףא ,י . .םח ךכ ,גאחפ :[םיקידצה ךכ | גזה הל שי | נח וז הרטת ,?א זראו רמת | ן המו 4 | י הלעמל

 איה המו ,ן ה"בקה הז ןתואת אוה המו ,ן'אזְד היבקה (1א םתואת) ןתואת () איה המו) והמו | ד םיקידצ

 / גן [ותמאב | א םוחנת 5 | ₪ ה"בקהל ,יתאְד ייי יתיוק הוק (י .ביתכד) 'אנש היבקה (י םתואת) ןתואה
 | יל יא | ישכנפ פדא /תאד ילקד :ן [לקד 6 | 1 ירפ | ירתאד ןתמהב , התמועב ,ם דחא לש ותמאב
 ביכוהש | ן תחא הכוס [הפוצ | ן וזל | "אד הרמת ,יכ] הבכרה ,ש הבוכרא ,ן הביכרא ,1אפ [הבכרא

 | יכ'אחפד י* .תניאו [וא | ית"א התשע | ן הביכרהש ,י] התוא

 י/'מב 'עו תוחיתפה ןונגסל ונונגסב המוד 'וכו רמתכ קידצ רמאמהש םושמ י"כה  וליאבו 'יסופדב השרפ תלחתהל
 רברמ םש תודמ בלד אתיירבב .'נכו הרמת המ 1 = :'וכו עשוהי 'ר ה"רב 215 רצו 'וכו שעיו הידב 41 דצ ליעל

 ל''ת םיקידצה ןכ םילכ ונממ ןישוע ןיאו .לצ ול ןיא רמתהש םשכ לוכי חרפי רמתכ קירצ 'וכו תודמ יתשב
 רמוא התא תאצמנ רמתכ ל"ת תוריפ ןתונ ןיאש זראכ לוכי םיקידצה ףא םילכ ונממ ןישועו לצ ול שי זרא המ זראכ
 הסל רמת רמאנ םא 'וכו רמתכ קידצ ביתכד יאמ יניילול רב אייח 'ר שרֶד םש תינעתבו ,ןהיתשבש הפיה חככ
 ףילחס ועזג ןיא רמת המ רמוא יתייה זרא רמאנ אלו רמת רמאנ וליא רמת רמאנ המל זרא רמאנ םאו זרא רמאנ
 תורופ השוע ןיא זרא המ רמוא יתייה רמת רמאנ אלו זרא רמאנ וליא זרא רמאנ ךכל ףילחמ ועזג ןיא ץ'ח קידצ ףא
 םש ךל ךל ב"מ אמוחנתבו ,םש בייבב .םג ייעו 'וכו זרא רמאנו רמת רמאנ ךכל תוריפ השוע ןיא ו"ח קידצ ףא
 תונליאה לכ .אצומ התא רחא ןליאב אלו זראו רמתב םיקירצה ולשמנ המל אמוחנת 'ר חתפ יוכו רמתכ קידצ ביתכ
 ןיארנ סה המוקב ןיהובג ןהש י"ע .זראהו רמתח לכא ןירצק ןהש המל ינולפ ןליא הז קוחרמ רמול לוכי םדא ןיא

 רצנ ןילטונ םא ןיצצקנ ןהש ייפעא תונליאה בור אצומ התא אלא זראו רמתל םיקירצה ולשמג המל איד 'וכו
 אלא ןתיתחת םירחא דימעהל לכוי .ימ ןיצצקנש ןויכ זראהו .רמתה לבא םילוע ןח דימו רחא םוקמב ןילתושו ןהמ
 ,םש ךל ךל אטוחנתב ייעו 'וכו ויתחת רחא דימעהל לכוי ימ םלועה ןמ קידצ דבא םָא ךכ לודג עיגיבו הברה םינשל
 ןתמ ךכ קוחר .הלצ וזה הרמתה המ יוכו רמתכ קירצ היישז 'וגו יול ינב תא דוקפ םש רבדמב אמוחנת ישרדמבו
 םיסנכנ ןניאש תולבונ ןהב שי וזה הרמתה המ 'וכו תולבונ תשועו םירמת השוע וזה הרמתה המ קוחר םיקידצ לש ןרכש
 השוע וזה הרמתה המ 'וכו זראה ןכו תרחא היתחת הלוע ןיא הרקעג וא הצצקנ םא וזה הרטתה המ 'וכו רצואל
 רמאמה י'פע ףסונ םשו גיפ ריימבב 'יעו וכו יול לש וטבשב רבדמ חרפי רמתכ קידצ יוכו םיצוק השועו םירמת
 'וכו הרש ןכש ךל עדת יוכו םשארל הלוע אותש ימ לכ זראו הרמת המ 'וכו תלוספ הב ןיא וז הרמת המ ונינפלש
 המ אדא רב קחצי 'ר רמא חרפי רמתכ קידצ רמאמה ליחתמ םשו ,םש םילהת שרדמ ייפע תופסוה םש רועו
 וגו תירבה רמוש 'תכו ןועמשת בקע :היהו 'גש ביתועל רע ןהמ קוחר ןרכש םיקירצ ךכ הנממ קוחר הליצ תרמתה

 תוימומקע  .'וכו יטקוע = : שייייעו טייפ א'ררפב' רחא ןונגסב דועו ,נ"חב םג 'יעו יוכו רוד .ףלאל ויתוצמ יר
 ייגה סקס 'ע ישה ךורעבו :תולמה יתשב דחא ןינעו ףעל ח"אַר ידידי יל בתכש ומכ ('ייל אוהו םיסוקיפ תארוה ןכו
 שרדמב .'וכו ןביל זראו הרמת המ 2 : 118 דצ ןעמאננעצנאלפ 'יע ימקוע י"כ ךורעב ייגהו ,םיקמוע ע"פדשבו יקמוע

 םימשבש םהיבאל ןווכמ םבל לארשי ךכ הלעמל ןווכמ חבל (וז הֶרמת) וזה הרמתה המ איד 'יגה םש ר"מבבו ם
 דחא בל אלא םהל ןיא לארשי ףא דחא בל אלא ול ןיא הז רמת המ רמתכ רמוא יול 'ר 'ב ה"מ הכוסבו ,'וכו
 ףוקזה יעצמאה ץעב אלא ול ןיאו 'וכו וב שי חומ ןימכ דחא בל אלא ול ןיא םש יישריפו 'וכו םימשבש םהיבאל
 ןעמאננעצנאלפ ע'יעו רוקה הירב םש ם"במרה 'יפבו .ז"מ גייפ ןיצקועב 'יעו .ויתודבכמו ויתוירחב אלו הלעמל לדגו הלועו
 םילהת שרדמב ןכו 'וכו הואת הל שי וז הרמת המ ייגה ג''יכו חייוכב .'וכו| םהל שי זראו הרמת תמ 4 :116 רצ
 וז הרמת המ איד יַדָו ר'יפדב םש ר"מבבו 'וכו היבקהל ןתוואת לארשי ךכ הואת הל שי וזה הרמתה המ איך םש
 איה הרמת לש התואתו ,'וכו הלילב ךיתיוא ישפנ ינש הייבקח םתואת .והמ םתואת םהל שי" םיקידצ ךכ חואת הל שי
 א'ח ןעטיזיווקער עשיפארג ףעל 'יעו 'וכו השעמ ת"ר .רמאדכו קוחרמ דמועה רכז לקדמ תבכרומ תויהל הואתמש
 ןדריח רבעב סוקמ םש (?ןתמאו גיוכו ויייכב היכו .ותמאב תדמוע 5 = : ןסנ 'ע ךורעב 'יע םילקד תבכרה ןינעבו ,78 דצ
 יפכ אוהו א םוקמב ַח .הגוהו ןתמאב םג .תורקל רשפא לייכבו ,279 רצ אי'ח רעריש 'יעו ףעל ח"'אר ידידי כ'ג יל בתכש ומכ
 ל"יכבו ;ןתמגודו רפס גגז ןנג ומכ ולקשמו םילקדה ביטב יקב ןתארוחו ו"יכב םג אתיא לקד 'יגהו ,נ"חעו ןתטחב יוגה
 רמא הלילשה תלמ י א תלמו ,הלדבא 22 רצ ליעלו החטבאב 889 דצ הטמל ומכ הלעפא לקשמב הבכראו ,(*דוקנ
 יא ל"'צ ילואו ,םורמתה ריע התיהש וחיריב רכז לקרמ העברהל הכחמ וחיִריִמ תפוצ הבכרוה אלש וז הרמת וז הבכרא יא
 התיה אלו התוא ןיביכרמ ויהו .ו תי מ א ב התיהש תחא הרמתב השעמ וניתובר ןרמא ב*מ םילהת שרדמבו ,'וכו וז תבכרא
 לארשי ךכ התשע דימ הנממ הל ןאיבהו וכלה הל הוואתמו וחירימ האור איה הרמת דחא ילקד םהל רמא תוריפ השוע
 ותמאב התיהש יוכו השעמ םילהת שרדממ קתעוה גיל 'יפ ב'צ םילהת יריכט .'קליבו ..הייבקהל ןייופצו ןתוואת לכ
 'יפבש ינשה 'יפב קתעוה ןכו ןתמחב התיחש ייגה רבכמ ספדנה םילחת 'דמכו ,'וכו החירמו האור איה הרמח 'וכו
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 םהרכא וניבאב בותכש המ לכ אצומ תאו ,ךינב ינפל ךודה תא שבכו אצ םהרבא וניבאל .היבקה
 , 0 המ תישארב) בערה םיתנש הז יכ 'תכ לארשיב ץראב בער יהיו 'תכ םהרבאב | ,וינבב בותכ
 םהרבאב (וט כ רבדמב) המירצמ וניתובא ודריו 'תכ לארשיב המירצמ םרבא דריו 'תכ םהרבאב
 בערה דבכ יכ 'תכ םהרבאב , (ד ומ תישארב) ונאב ץראב רוגל 'תכ .לארשיב םש רוגל 'תכ

 אובל ביוקה רשאכ יהיו 'תכ םהרבאב ,(א גמ םש) ץראב דבכ בערהו 'תכ לארשיב ץראב 5
 ויחי ךתואו יתא וגרהו 'תכ םהרבאב ,(י רי תומש) בירקה הערפו 'תכ לארשיב יונו המירצמ
 יתכ םהרבאב ,(בכ א סש) ןויחת תבה לכו והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ 'תכ לארשיב
 ,(כ םש סש) תודלימל םיהלא בפשייו 'תכ לארשיב יל בטיי ןעמל תא יתוחא אנ יומא
 20םיאבה לארשי ינב תומש הלאו 'תכ לארשיב יוגו המירצמ םרבא אובכ יהיו 'תכ םהרבאב

 | יתכ לארשיב בהובו ףסכב הנקמב ראמ דבכ םהרבאו 'תכ םהרבאב ,(א םש םש) המירצמ0
 ; וחלשיו םישנא הערפ וילע וציו 'תכ םהרבאב , (ל הק םילהת) יוגו\ בהוו ףסכב םאיצויו
 ויעסמל ךליו 'תכ םהרבאב , (גל בי תמש) םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קוחתו 'תכ לארשיב
 : (א גל רבדמב) 'וגו לארשי ינב יעסמ הלא 'תכ לארשיב

 (גי בצ ילהת) הגשי ןוגבלב זראכ חרפי רמתכ קירצ 'וגו םילודנ םיעננ הערפ תא יי עגניו (זי א

 נ/'מ|סמוסנס ,'3 'פ בב ,'6 סי'כ םינעס ,ס'כ סדמ םודמ 3"לד ססייכב ,סי'פסס 'כ סילסס 'קלי 14 :  890 ןמקל 0
 כנדעב ,םייי יס ב5 ב"פ סילספ טכדפ ,ו'ע "כ סט סעוסנפ זי "כ לבדפב ב"ע לעוסנס ,'ס ייק סט סעוסנס ,'ע ייק ךל ךל
 : ייפ סכדפ ,יס ייס בגי'פ סבכ

 . | יתיאד שונכו /כנ1אופ [שככו | יכ'אפ םהרבאל /תןנ?אְד וניבא םהרבאל ,ן [םהרבא וניבאל 1
 /'א לארשיבו 2 | יתכ?אפך םהרבאב , 'א וניבא םהרבאב , ן] [םהרבא וניבאב | תא וְד תא + כח התאו ,גפ [תאו
 = ייתכאופ [המירצמ | םרבאב : [םהרבאב** 8 | יתכנוד ץראה ברקב - אפ [בערה | ם וינבב

 0 ירצמב [יתכנ?אופְך המירצמ*, | פ ויננגו ;ןאְוְד לאושיבו ,וכ] [לארשיב | ְך םש רוגל , ] רוגל
 םרבאב [םתרבאב** | 'ך םירצמ וניתובא ודריו 'יתכ לארשיב המירצמ .םרבא דריו ביתכ םהרבאב .., [ונאב "
 | ם וינבבו ,ןך לאישיבו | ןפ 'ל .?אד ןענכ ץראב תניא [ץראב 5 | (יכ יל ץראב דבכ . . םהרבאב)
 . . יתיוו ,'א המירצמ אבל . . רשאכ ,ג] המירצמ () אבל) 'אובל . . יהיו ['וגו -- יהיו* | ל םרבאב [םהרבאב**
 | ל תודלימל םיהלא בטייו [בירקה הערפו** | ית לאישיבו 6 | ל יגו יא יתחא אנ ירמא :יתכ"אְד בירקה
 יקח רשאכ יהיו .יתכנאפה ויהי . . יתוא וגרהו [] ויחי -- יתא וגרהו* | דל סובאב [יתכאופ םהרבאב*
 /1 ןויחת . . הראיה . . לכ [י .ןויחת -- לכ* | ם וינבגו ,יתְד לאישיגו :כנאְו [לאושיב 7 | ל יוגו 'צמ אובל
 [פהונאב** | ל בורקה הערפו + 'וגו דוליה . . לכ /ףכאך והוכילשת . . לכ ,1 ןויחת . . ןוכילשת הרואיה . . לכ
 ךרוכעב . . ירמא ,יתַכנ ךרובעב יל . . יתוחא אנ ירמא ,ן יל . . יתחא אנ ירמא ['א יל -- ירמא* 8 | 7 םרבאב
 [תודלימל -- בטייו** | פ וינבבו :תלאָד לאושיבו ,יכג'או [לארשיב | ל יתא וגרהו :פ תא . . ירמא ,"ַאְד יוגו
 | פ ויגנגו ,יִתְד לאושיגו כנא [לאושיב | ךל םובאב [יתכאופ םהרבאב" 9 | ל דוליה ןבה לכ
 /] ףסכב הנקמב [] בהזבו -- הנקמב* | ודל םרנאב [יתֶכאפ םהרבאב* | פל יל [יתכנאוד המירצמ* 0

 [יתאופד בהזו* 11 | פ וינבגו .יִתְד לאשיגו ,כנאו [לאישיב | כ'אל יל ,?אְד הנקמב .יַפ וגו הנקמב
 םישנא . . וציו / 1 ותוא וחלשיו . . וציו [] וחלשיו -- וציו* | ךל םינאב ['תכ?אופ םהרבאב* | בגל בהזבו

 ייתאד לאושיבו ,כנ] [לארשיב 12 | י ותוא וחלשיו ד הערפ . . וצו ,ל 'וגו הערפ . . וצו ,ָ 'וגו
 | ל יל ,?אְ םעה לע ,"ל םחלשל םעה לע /תכג ץראה ןמ םחלשל . . לע [ןפ םחלשל -- לע" | וינבבו
 | ל םילדג [תכנוד םילודג* 1+ | תכ'אפְד לארשיבו :ינ?א] [לארשיב 18 | - ירבאב [יתכ?אופד םהרבאב*

 | אד ל :יאפל וגו [תכגו הנשי -- ורא:* | תכאד -. יתכ .נופ [קידצ
 ןתא ךכו ךכ רמוא רחאו דחא לכ םימדב ותוא םילעמ 'וכו רובה לא ותוא וכילשיו דיסו והימרי תא ו ח קיו לית
 כ"יכו רייפד ייגכ החגה אוחו (גיי םש הימרי) .רובח ןמ ותוא ולעיו יטיש יניב פסונ ל"יכבו ,רובה לא והכילשהל
 :רקיע איה ונינפלש ייגהו ,םילבחב והימרי תא וכשמיו םש הימרימ קוספה תלחת םג אבוה ו'דבו ,ןתיילעב שרפל
 םימעפ ליעל ומכ * ת א וגרהו ךומסב ןכו ליייכב ו ת א תביתכו ,נ"חעו ארקמב היכו וה מ רי תא וחקיו יתהגהו
 יטיש יניב הגוהו םרבאב בותכ לייכב .'וכו דריו 'תכ םהרבאב 8 :םויח ותא הידב 95 דצ ליעל י"מב 'יעו תונוש
 תולמהו ,'וכו בער יהיו 'תכ םתרבאב ל"יכב םג אתיא רמאמה תלחתבו ,םהרבאב רמאמה לכב ןאכמ יתהגה ןכו
 רחאו ;רפסה בתכב 'רנכ החיד וידב יטיש יניב ל"יכב ומלשוה 'תכ 'שיב םש רוגל דע 'וכו וניתובא ודריו
 /כ"מבו א'אב ןוכנל הגוה רבכו ,ני'חַעו 'וכו המירצמ םרבא דריו 'תכ סהרבאב ודו ריפדב תועטב דוע ףסונ ונאב
 ונינפלש רמאמה ייפע שרפמ טי'קלבו ,'ט ייס םש אמוחנתבו שייויעו ביי 'יס ךל ךל ב"מ אמוחנתב ותמגוד רמאמהו
 המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו ביתכ םהרבאב לארשיב רמאנ םהרבאב 'אנש ךרדכ הרובעב ביטיה םרבאלו
 בהזבו ףסכב הנקמב דאמ דבכ םרבאו ביתכ םתרבאב המירצמ וניתובא ודריו ץראב בערה דבכ יכ ביתכ לארשיבו
 םירמאמה ררס סרוסמ ליייכב .'וכ| בירקה רשאכ יהיו 5 : לשוכ ויטבשב ןיאו בהזבו ףסכב םאיצויו ביתכ לארשיבו
 '  םירפסה ראש 'יג י"פע יתהגהו 'וכו יתא וגרהו 'תכ םרבאב 'וכו רשאכ יהיו 'תכ םרבאב 'וכו אנ ירמא 'תכ םרבאב
 חילפ 'א אייכבו ,א'מפ ןאכ תלחתמ תיייכו בייכו ג'יכו 'יסופדב .'ןכו עגנו 14 | :השרפה וזב םיבותכה רדס יפכו
 םעטה ילואו ,המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ;השרפה שירב 881 רצ ליעל שיימ ייעו מ"פ וייכו 'ב אייכבו



 05 זט--דֶו בי מ השרפ דל ךל

 ימא ,ןוולגרמד כהי אנא והל רמא ,ןיעט תא :ןוולגרמ היל 'מא  ,ןיסכטמד ביהי אנא רמא ,ןיעט תא
 הירזע 'ר .,הרואמ םירצמ ץרא הקיהבה החתפש ןויכו , הווגב המ ןנימחו תחתפד רע רשפיא תיל היל
 דאמ דע הפי הרענהו 'תכ ןלהל ,תורוד ישארל תרסמנ הוחלש ןינוקיא קחצי 'ר 'שמ ןתנוי ירו
 : הוחלש ןינוקיאמ דאמ איה הפי יכ אכה םרב ,הוחלש ןינוקיא רע תעגמ (ד א אימ)

 רמא ןהה ,תכלוהו הלעתמ רמא ןנחוי 'ר התוא וללהיו הערפ ירש התוא ואריו ומ
 אלא יל ןיא ,המיע ללעו ןתאמ ןירניד בהי אנא רמא ןההו ,המיע ללעו ןירניד האמ בהי אנא
 אלא יל ןיא ,ןתא םילעמ (ו חל הימרי) והימרי תא וחקיו רמול רומלת ןיינמ ןתדיריכ  ,ןתיילעב
 :(ב די היעשי) םמוקמ לא םואיבהו םימע םוחקלו רמול דומלת ןיינמ אובל דיתעל ,הזה םלועב

 רמא היעשוה 'ר 'שמ סחניפ 'ר יוגו םישנא הערפ וילע וציו וגו ביטיה םרבאלו זמ

 /3"% ייפ ךל ךל 9 סטוסנפ ייעו / ע"פ יכ טוקל 9 | :פ לססל םלדע ,סש עוקלי 5 |: 'ָּב עפ ןילדסנס 'יע 8
 :'ע "ס סט סעוסנפ

 | כאוד ןילגרמ .ינחפ ןיילגרמ | ך יל היל ימאל | "אד ביהי אנא ןיסכטמד .יתכ גנ'אזךפ [ןיסכטמד -- אנא 1
 | כיאוד ןילגרמד .יגחפ ןיילגרמד | יתכנאחפד ביהי .ן [גהי | תכנאוד רמא ,י ל"א ,זך ןוהל רמא [והל רמא
 | 'א הבית חתפ!! התוביתל אנחתפ ,' הניחתפ ,ןך הנחתפ ,כ] אנחתפ | אלא [דע | י יא .תכנ"אד אל .'אזדופ [חיל 2
 .כנחו [ןויכ | ?אפד הוגג :יתיאחו [הווגג | תאד ןל תיטחו :1א ןגיזחו ,י ןנימהד ;חופ [ןנימחו

 כג .[ןתגוי 8 | ת"א הויזמ ,ל הריאמ [יכנ'אחופ היואמ* | יתכ'אד - לכ .גיאחופ [ץיא | יתאפד ןויכ
 | ] הרוסמ התיה .יתכ?אְד ורסמג :עגזחפ [תרסמנ | ?אָוְד םשמ .תכנפ סשמ | ית"אפְד יגח רב ₪

 ! תכ"אד דאמ ₪ ,ינ'א [דאמ | פ 'תכ ₪ [אכה 4 | י רמוא אוה ['תכ | ת"אפְד תורודה .יעכ חו [תורוד
 ,יכגח האמ ןירגיד | (ךומסב ןכו) יתכנאפד ביהי .ן [גהי 6 | ת'אְד דח ,יכ'א ןיד ,ן ןדה :פ ןידה [ןהה 5 |

 /] ןדהו ,יִגָפ ןידהו [ןההו | (ךומסב ןכו) ך לועיאו .?אְד ללעיאו ,י'אז לילעו .גופ [ללעו | ך 'ק ןירגיד
 ייתכגיאופ [ןתיילעב 7 | תכ"אפד ןתאמ .יא . . םיתאמ ,ינִח ןירניד ןתאמ ,ן 'ר ןירניד | תא דחו ,כיא ןידו

 ןמ ותוא ולעיו (?ְך והימרי) הימרו תא וחקיו ,'ל הימרי . . וחקיו [יאְו והימרי תא וחקו* | ?א ןתילעב |
 ותוא ולעיו (ןך לבחב) םילכחב (ך*א הימרי) והימרי תא וכשמיו ,פ ותוא ולעיו הימרי תא וחקיו , ם*ְך"ל רובה
 [םלועב** 8 | ₪ םימדב ותוא םילעמ ,יתכנאד ותוא (ת?אד ןילעמ) םילעמ ,ן [ותא םילעמ | [ף*אד רוגה ןמ
 י פנאד ביטה [ופ ביטיה* 9 | יתלאְד אבה (ו םלועל) םלועב ,2נ'אפ אבל . . ,ן [אובל דיתעל | 7? םלועל
 | ת"אד ותוא וחלשיו [וגו | אָד וגו רקבו ןאצ ול יהיו הרובעב , ןח יוגו הרובעב , כןפ חרובעב ['וגו | [ךלל בטיה
 | ןך אבי . . .?אד הבר (א איעשוא) היעשוה ,1א איעשוא ;,כ1 איד ,ןפ [היעשוה | תכנאפד םשב ,ן [ישמ

 ,'וכו החתפש ןויכו הכותבש המ הארנו הביתה תא חתפתש דע רטפתש רשפא יא ול ורמא תוילגומ לש םכמ
 םירצמ אוה תונז לש םוקמ יתב הרשל םהרכא רמא םירצמ ילופל ועיגהש ןויכ םש במ אמוחנתב רופיסה ןונגסו
 ןעוט התא המ ןיסכומה ול ורמא םירצמ ילופל  ועיגתש ןויכ .השע ןכו ךינפב לועננו הבתב ךתוא ןתונ אלא 'וכו
 וניא ול ורמא ןתא ינא ןהל רמא ןילפלפ לש סכמ וגל ןת ןילפלפ אלא וגיא ול ורמא ןילופ ןהל רמא הבתב
 אוה םירמואש המ לכש וארש ןויכ םיבוהז לש סכמ םכל ןתא ינא ןהל רמא םיבוהז האלמ וזה הבתה אלא ןכ
 ול ורמא העש התואב לכקמ אוהו ךכל ול םילוע ונייה אל הלועמ רבד ודיב שיש ילוליא ורמא וילע  לבקמ
 תבתה תא וחתפת אלו םישקכט םתאש המ לכ ןתיל ילע םהל רמא אוהו הבתה תא חתפתש דע ןאכמ זז התא ןיא
 יואר ןיא הז תוטכ ורמא התוא וארש ןויכ הרש תא ואצמו ותבוטב אלש הבתה תא וחתפו וילע ודמע ןכ פיעאו

 רואיה לע ודמעו םירצמ לש יליפל ועיגהש ןויכ םש אמוחנתבו ,'וכו הערפ לא התוא ואיבהו ולטנ דימ ה למ
 תארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה הל רמא 'וכו תחרוז המחכ רהנ ותואב הרש לש האובב וניבא םהרבא האר
 ןתונ .אלא יוכו תונזב םיפוטש םירצמ הל רמא  םישנה ךרדכ ןכל םדוק התוא עדוי היה אלש דמל התא ןאכמ תא
 רובעל אב ךכ ושעש ןויכ םירצמה ךתוא וארו יכ היהו  ימצע לע ינא אריתמש ךינפב לעונו חביתב ךתוא ינא
 ולט םהל רמא ןיטח אלא ןניא ול ורמא ןירועש ןהל רמא הבתה ךותב ןעוט התא המ ול ורמא ןיסכומה וצבקתג
 וחתפ וילע וקחרש ןויכ םיבוהז אלא ןניא ול ורמא ןילפלפ לש סכמ ןהל רמא ןילפלפ ןה ול ורמא ןיטח לש םכמ
 עייעו 'וכו הערפ ירש התוא ואריו טוידה הב שמתשהל וז ךרד ןיא ול ורמא תחרוז המחכ התוא וארו הביתה תא
 הכיא 'גרתב ןואלגרמ ומכ ליייכב ןוולגרמו ,'וכו אובכ יהיו 'פל רעבאב שייר 'צוח הדגא שרדמבו לודגה שרדמב
 כ'חאו היפימ םירצמ ץרא הקיהבהש דאמ איה הפי יכ תשאה תא םירצמח ואריו ביתכדכ .םירצמ ץרא 2  :יא יד
 םישנ לש ןתויפי ןירעשמ הבו תורוד ישארל תרסמנ (!התומדו התרוצ .חוה לש ןינוקיא 8  :.'וכו הערפ ירש התוא ואריו
 דאממ דאמ שרודו 'וכו איה הפי יכ 'תכ הרשב ןאכ לבא 'וכו רע תעגמ דאמ דע הפי הרענהו 'תכ גשיבאב ןלהל
 / םדא תוח תארקנש וניצמ 199 רצו םדא אוה דאמ 60 רצ ליעל ושרדש ומכ דאמ תלמב הזמרנ הוחו 'וכו ןינוקיאמ
 ויה תויפיפי םישנ עברא 'א ויט הליגמב אתיירבו ,םדא ינפב ףוקכ הוח ינפב הרש 'א חי'נ ביבב תרחא הדגאו
 דאמ דע הפי הרענהו שרדה םש ןירדהנסבו ,'וכו עברא ה"דב תופסותב שייייעו רתסאו בחר ליגיבאו הרש םלועב
 ה"כו תרסמכ כו ןיגוקיא ''גה הנוכנו ,ללכב דאמ אלו דאמ דע ביתכד הרש לש יפוי יצחל העיגה אל ןוידע
 ירו הירזע יר  'יגח ט"קלבו ,182 רצ א"ח סיורק עייעו ןינקל חיִרב 118 רצ ליעל ייימב ייעו ןינוקיא 'ע ךורעב
 יר 5 914:  רצו 198 דצ ליעלו נ''חעו תורוד ישארל תרסמנ התיה הוח לש ןינוקיא 'וכו 'וכו םשב יגח רי'ב ןתנוי
 (ותוא הליע היידב םש י"מבו 148 רצ ליעל 'יעו) תכלוהו הלעתמ הערפ תיב השאה ח ק תו דיס שרוד .רמא ןנחוי
 סנכאו ןירניד םיתאמ ןתא ינא רמוא הזו הערפ תיבל המע סנכאו ןירגיד האמ ןתא ינא רמוא הז 'וכו רמא ןהה
 האמ ביהי אנא רמא ןיד 'וכ| הלעתמ שורושהא ךלמה לא רתפא ח ק לתו םש רתסא שרדמב ושרד ןכו ,המע
 ייעו וכו ןחהו יוכו ןהח ל"יכב "גה םג הרשי ,המע לילעו ןוואמ ןיתרת ביהי אנא רמא ןידו המע לילעו ןורניד
 ןייגמ ןתולפשב ןתריריב חלודגל ןילועשכ ןתיילעב םיכלוהו םילעתמ םיקידצש .ווכו יל ןיא 6 :478 דצ איה ל"תמע

 1) 5!א0עו0ש. :
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 םחניפ 'ר :'וגו ךרובעב יל בטיי ןעמל תא יתוחא אנ ירמא םירוחשו םירואכ םוקמל םיסנכנ
 ארקתו חלשתו קרב ,קרבו םהרכא ,הליפט ןמצע ושעו רקיע ויה  םדא ינב ינש ןבואר יר םשב
 אל ימע יכלת אל םאו יתכלהו ימע יכלת םא קרב הילא רמאיו (ו ר סיטפש) 'וגו קרבל
 אל שרקל ימע יכלת אל םאו רוצחל ךמע ךלא שדקל ימע יכלת םא 'א הדוהי 'ר ,(ח סש םש) ךלא

 ..ימיע יכלת אל םאו המחלמל ךמיע ךלא הרישל ימיע יכלת םא 'א הימחנ 'ר  ,רוצהל ךמע ךלא +
 (ט םש םש) ךתראפת היהת אל יכ ספא ךמיע ךלא ךלה רמאתו ,המחלמל ךמיע ךלא אל הרישל
 . ךרבל ךל תרסמנ הריש לש התראפתש רובס תא המ ול הרמא ,ספה אוה ינווי ןושל ןבואר 'ר רמא
 "  חקיו רקיע היה םהרבא ,(א ה םש) 'ונו םעוניבא ןכ קרבו הרובד רשתו הליפט השענו ,אהמתא
 0 | השעת ,[חא יתוחא אנ ירמא הליפט ומצע השעו] (ה בי תישארב) 'ונו ותשא ירש תא םרבא

 % :(זט םש םש) הרובעב ביטיה םרבאלו הליפט 0
 = השמד ןויכ ,הינפב לענו הביתב הנתנ ,איה ןכיה הרשו 'וגו המירצמ םרבא אובכ יהיו (דו

 < = ןיסכטמ היל ימא ,ןינמד ביהי אנא רמא ,ןיעט תא ןינמ היל 'מא ,ביהי אנא רמא ,הסכמ בה היל 'מא הסכמ

 : 4 .םינפס טכדמ ,('3 '5) סכנס סכב 'פ יסבכ סכיס | ,('6 ל"ק) ז"יפ 6סקיקפ 7 | :גי"'פ 'כ סיטפוט 'קלי = ,סט טוקלי 1
 .. :'פ "ס סט סעוסנפ ,'ס "סם ךל ךל נ"ע סמוסנס , ז"ס יכ עוקפי 11 3':  "ק ק"פפ סככ סופט ,'ג ייק זי"ע בפ

 =  יירתכאפד םירועכ ,*ך ןיד : גן [םירואכ | ל יל ,פ םירצמל ,"ל םוקמ ,כ סוקמב [יתרגאחוְד םוקמל* 1
 . ',] ךללגב ישפנ התיחו ךרוכעב . . ןעמל [יוגו -- ןעמל | 1 ןכש לכ אל .., [םירוחשו | ד םירועכ םישנא ,?ך ןי-

 ₪ - מצע | א'ד יב [יש | *א ןיכא :תד ןובא , םיטפש) יכנ'אופ [ןבואי ל | יתכנ'אפ ל :*אְד "וגו
 [ 7 היה םתרבא ,2 ןרמאד אה םהרבא -. [קרבו | (םש) י הלפט ושענו הלפט ,?א הליפט ושענו הליפט | כ רקיע
 . .[ (םש) ו הרובעב .ביטה םרבאלו ביתכו תא יתוחא אנ ירמא 'נש הלפט ומצע השעו ותשא ירש תא םרבא חקיו רקיע
 לארשי יהלא יי הוצ אלה וילא רמאתו ילתפנ . . ןב ,'א 'וגו ילתפנ שדקמ םעוניבא . . ,] 'גו סעוניבא ןב ['וגו
 ] . .[רמאיו 9 | ן ןלובז ינבמו ילתפנ ינבמ שיא םיפלא תרשע . . ןב ,ָך 'וגו םיפלא 'י ךמע תחקלו רוכת רהב תכשמו ךל
 | 6% אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר [הדוהי 'ר 4 | ל יוגו יכלת אל [ת*אָד ךלא --ינלת א** | 2 ₪ 'תכו

 | . | א אימחנ 5 | .ל יל [אל* | .כ'א =א | תכד 'ל יש | כסא .ינ'אד רטא | תכג'אד
 / . יכנ'אופ [אה | תכאפד יגיי ינו [יוי | ל ינשל [ושל* 7 | 5 םא | יפ רטוא ,יתכנאְד רמא
 . 7 77 ;[ן תרסמנ ךדבל ךל | (םש) י הריש תראפתש | תןכאְד ספא ,פ ץפה .גְ] ספה ספא ,'א [ספה | "אד איה
 = | (םש) יכ יל הרובעב -- םהרבא | ף הל הליפט תישענ התא יוה | ף 'ל אהמתא 5 | (םש) י ךל הרסמנ ךדבל
 | 8 תא ..ירמא ('א הלפט) הליפט . . השע ,י תא . . לפט ומצע השעו ,*אְך תא . . השע [ך"ל תא -- השעו* 9
 [וג 11 | י הל לפט ,תןלאְד הל הליפט ,'א הלפט ,נו [הליפט 10 | ול יל :נ'א ךרונעב יל בטיי ןעמל
 | כ הנותנ התיה הביתב ,ןךא הביתב הנותנ | יתכ"אהְד התיה .ל אוה ['אופ איה* | ףכ"אְד םירצמה ואריו

 1 רמא | (] אסכימ) אסכמ | ך אפכימל .אָוְד אסכמל ,!יכנחפ אספכמ 12 | יתכגאופְד אטמד ,זך [הטמד

 . ןכו) ח ןועט התא | ינ?אפד ןינאמ .תחו |ןינמ | תלאְד אסכמ ביהי ,ן בהי :ינ1אזחפ [ביהי | (ךומסב ןכו) זֶד ןוהל

 08 .רמא ןיעמ תא בהד -  ,ינחופ [היל 'מא | ך ןינמד אפכמ ,ינ?אפְך ןינאמד .₪] [ןיגמד | ן בהי (ךומסב

 0 , , :] + ןיסכטימ | תאד ל"א בהדד (%א ןמ) ימד ביהי אנא

| 

 : וכו ןנכלה רמא ןומיס רי'ב .הדוהי 'ר םשב יירזע 'ר שרפמו סרוג ט"קלבו ,'וכו הפי השאב ולגרוה אלו םישוכ לש
 לכ אל םירוחשו םירואיכ םוקמל ןיסנכנ ונאש וישכעו ךתומכ אצמנ אל ןיפי ויהש פ"עא ךחומכ הפי השא וניצמ אלו
 ירמא 'פב ויוחאלש רמאמה ליחתמ ט"קלבו ,נ'חעו תא הארמ הפי השא יכ יתעדי אנ הנה רמאנ ךכל ןכש
 - 8 841 דצ ליעל ג'חב ומכ םירוא כ "גהו ,תייפיבו שי'ייעו 'וכו סחנפ 'ר ךרובעב יל בטיי ןעמל תא יתוחא אנ
 <" 'ןילא רמאתו 'וכו קרבל ארקתו חלשתו 'תכדכ .רקיע היה קרב  .'וכו תלשתו קרב 2 = :ייימב שייייעו םחופמו רואכ
 | ימע יכלת םא קרב הילא רמאיו 'תכדכ הליפט ומצע השעו 'וכו רוכת רהב תכשמו ךל לארשי יהלא י"י הוצ הלה
 . .השדק ילתפנ תאו ןולובז תא קיעזהל ימע ךדי יהתו שדקל ימע יכלת םא רמוא יי"ר ג'רו י'ר ישרפמדכו 'וכו יתכלהו
 = ומתכש אוה סי'ט ילוא 'תכ ת"פיבו) רוצחב ךלמ רשא ןיבי אבצ רש ארסיס םע המחלמל יולכ רוצחל ךמע ךלא
 = " ףלא תרישל.ימע יכלת םא רמאד ניירל ןכו המחלמל רקיע איה היהתש הליפט ומצע השע ירה (רובת םוקמב רוצח
 - :ר"ב "םב 'יעו וכו קרבו הרובד רשתו 'תכדכ הרישל וליפא לכו לכמ הליפט השענו קיסמו ,המחלמל ךמע
 =! טיוחק .'יעו םיפלה טוידה תלמב ומכ הלמה שארב א"ההו ,בוזע לדח (!י"ילב ספה 'יפו ,נ"חעו ל"יכב ה"כ .ספה 7
 . אידמכ אוה ינוי ןושל ןבואר ריא םש ייגהו ('ט ז"ע םילהת) ורסח חצנל ספאה ןכ שרדנ אתקיספבו ,59 דצ איח
 = במ רייכיאבו ,('י 'ו סומע) ספא רמאו א"רמכ 'וכו ןבואר ר"א םש ו"ד רייכיאב רמאמה ותואב 'יגהש ומכ ל"'צו םיפא
 < פאה םש ב*מ םילהת שרדכב שרדה רמואה םש ילבו ,'וכו רמאו א'דמה ינוי ןושל אלא ספא ןושל ןיא ןבואר ר''א 'יגה
 שרדמבו ,'וכו רמאנ ךכל ספא יגוי ןושל 'וכו חצנל ספאה ו''דו ר'פדב םש ר'ומשבו ספא כוזע ןוי ןושל ספאה והמ יוכו חצנל
 ותוא בוזע ןוי ןושלב ןכש יתבזעו יתשפתו והס ('ט יל ילשמ) 'וכו יתשפתו םג ןכ ושרד 'ה 'יס ז"כ במ םילהת
 ומצע השעו 9 =: : וכו אוה ינוי ןושל שרדח טמשוה םיטפושו ןאכ טוקליבו ,הירכז ספא 'א א"יק בי'ב ץ"יעו ןוטסיפא
 תכיתב הגתנ םהרבא .הביתב הנתנ 1!  :גיחעו איה הרשי ייגו רהא בתכב ןוילגב ןכ םלשוה לייכב .'וכו הליפט
 : 'ורמא סכמה תיבל עיגהש ןויכ  .יוכו הטמד ןויכ = : נ/חעו וכו הנתנ התיה ןכיה הרשו 'יגה ט"קלבו ,הינפב לענו
 " ול ורמא םילכ לש סכמ ןתונ יגא רמא הביתב אשונ התא םילכ ול ורמֶא ןתוג ינא רמא םכמה תא ןח ןיסכומה ול
 ןתונ ינא ןהל רמא אשונ התא תוילגרמ ול ורמא ישמ ידגב לש סכמ ןתונ ינא רמא אשונ התא ישמ ידגב (?ןיסכטמ
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 [הימרי ירו] אנוה 'ר ,(אי ח סומע) י'י ירבד תא עומשל םא יכ םימל אמצ אלו םחלל בער אל
 ימיב אלא אבל יואר היה אלו דוד ימיב היה אל ולש הייטנתוא רקיע קחצי בר רב לאומש 'ר םשב
 אטח הליש ,דוד ימיב ואיבהו היבקה ולגליג המקשלש תיפורג לואש היהש ידי לע אלא ,לואש
 העשב  ,ןיטורטיידו .תוסוכ האילמ הפוק וריב היהש גנזל הייח 'ר רמא ,אהמתא המלתשמ הנחויו
 5 ךכיפל ,ותפוק הלוח ךכ רחאו הב ומצע הלותו העקותו דתי איבמ היה הפוקה תולתל שקבמ היהש
 היכרב יר ,םהב דומעל םילוכיש םירובינ םדא [ינכ] ימיב אלא םיפופש םדא ינב ימיב םלכ ואב אל |
 יר  ,םהרבא ימיב ואב 'ב ובלח 'ר םשב היכרב 'ר  ,(טכ מ היעשי) חכ ףעיל ןתונ ןוהילע ירק הוה

 הרכע הנש היה תרוצכלש והילא ימיב אבש בער ,םהרבא ימיב 'או ךמל ימיב 'א אחא 'ר םשב אנוה
 בער ,(הכ ו בימ) וגג רומח שאר תויה דע היה המוהמלש עשילא ימיב אבש בער ,הדבע אל הנש

 10 הצוחב םדא אצי אל ינת אהו ,אימ ושענו ויה ןיאס בימ אסוד 'ר םשב אנוה 'ר םיטפושה ימיב אבש =
 חקיל אצומ ןיאש ןמזב יתמיא ןועמש יר רמא ,עלסב תוכלוה םיטיחלש םיתאס היה םא אלא ץראל |

 : [ץראל הצוחב אצי אל עלסב האס וליפא חקיל אצומ םא לבא
 ד אוה וישכעו ומע איה וללה םינשה לכ וגו המירצמ אובל בירקה רשאכ יהיו (גי--אי

 אירזע 'ר ,הזכתמ םדא ךרדה ידי לעש אלא ,תא הארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה הל רמוא
 15 ונאש וישכע ,ךתומכ הפי השא וניצמ אלו רוחנ םראבו םירהנ םראב ונכליה ןומיס 'רב הדוי 'ר ישמ

 : ז'ס 'כ טוקלי 5

 םהרכא ימיב (?ָאיְד 'או) דחאו ךמל ימיב (%א 'א) דחא . . םשב (] אנוח) אנוה 'ר . . ואב םינש ([ךנא ימא

 (תנ?אד היה תרוצב לש בער) הדבע אל הגש הדבע הנש חיה תרוצב לש בער והילא ([ך ימיבש) ימיב אבש בער

 (תגאד היה . . בער) ףסכ םינומשב רומח שאר תויה דע היה המוהמ לש בער עשילא ימיב (] היהש) אבש בער

 יר םשב) אסוד 'ר םשב (] אחא) אנוה 'ר (ן םיטפש ימיב ,[ך . . ימיבש בער) םיטפושה טופש ימיב אבש :בער
 םיעברא) אמ ושענו ויה (] האס ,ן םיאס) ןיאס ([ך םיעבראו םינש ,]] םיתשו םיעברא) ב"מ (] 'א אסוד =

 םא) ןכ םא אלא ץראל (] ץוחב .ן .ץוחל) הצוחל . . אל (ן ינתו ,ן ינתהו) ינת אהו (]ןְך םיעבראו דחא , 1ן תחאו
 יתמיא (ן'אד יאחוי ןב ןועמש 'ר) ןועטש 'ר רמא עלסב (] תאצוי) תוכלוה םיטח לש םיתאס (ְן ויה ןכ
 ןובער הרשע /תוגלאוד ץראל (ג ץוח .ן הצוח) הצוחל אצי אל . . אצומ היה םא לבא . .וניאש ןמזב (ן יתמא)
 קחצי בר רב . . םשב הימרי 'רו אנוה 'ר י"'י רבד תא . . אמצ וניאו םחלל בער וניאש אבל דיתעל דחאו 'וכו םלועל ואב

 ימיב ויח אל םלוכ ךכיפל דוד ימיב . . ולגלג . . היהש ידי לע אלא . . אלא אבל יואר . . ימיב אלא היה אל ולש איגווא |
 . . האלמ הפוק ודיב היהש גגזל הבר אייח 'ר 'מא םהב דמעל םילוכי ןהש םירובג םדא ינב ימיב אלא םיפופש םדא ינב
 אל םלכ ךכיפל ותפוק תא הלות היה ךכ רחאו הב הלותו . . איבמ היה ותפוק תא . . היהש העשבו ןיטורטורנ
 'ר םהרבא יטיב ואפרתנש 'מא ובלח 'ר םשב . . ףעיל ןתונה . . היכרב 'ר םירובג . . ימיב אלא םיפופש . . ואב
 בער . . ימיב אבש בער התיה תרוצבלש בער והילא ימיב היהש בער . . דחאו . . דחא רמא אחא 'ר םשב אנוה
 איגתהו תחאו םיעברא ושענו ויה הנש םיתשו םיעברא . . םשב אנוה 'ר םיטפוש ימיב אבש בער התיה המוהמלש
 אצי אל . . אצומש ןמזב לבא . . יתמיא ןועמש 'ר 'מא . . תוכלוה םיטח םיתאס ויח ןכ םא אלא ץראל הצוח . .
 דחאו י' הרוא רשא המדאה ןמ ךמל ימיב דחאו ךרובעב המדאה הרורא ןושארה םדא ימיב דחא ץראל הצוח
 .ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו ינש קחצי ימיב דחאו המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו 'גש םהרבא ימיב
 וינפל יתדמע רחא י'י יח והילא ימיב תחאו םינש שלש דוד ימיב בער יהיו דוד ימיב דחאו םהרבא ימיב היה רשא
 היהש בער תדבוע הניא הנשו תדבוע הנש םלועל אבו לגלגתמ היהש דחאו ןורמושב בער יהיו עשילא ימיב תחאו
 תשרפב 'כ דכ םלועל ואב ןובער הרשע ,כ ףסכ םינמשב רומח שאר תויה דע התיה המוחמלש בער עשילא ימיב
 'וכו ואב ןובער הושע ,ך תישארב תשרפב הלעמל ןיבותכ םלכו םלועל ..הושע ,פ ה"כ
 התיה :י'אח [ומע איה 18 | ל יל ,י 'וכו ןוכער ינימ הרשע ,1א ךונח ךלהתיו תשרפב ןוהלכו
 הדמע איהו .?אד היפיב הדמע וו < :ירכנ'אחופ [הזבתמ 14 | יפ יל אוה | ך*אד המע אוה .כפ ומע

 ירב הדוהי 'ר ,פ [ןומיס --'ר | תכגאופ םסשב ,ך םשמ 15 | תאד אריעז ,כ1'אופ הירזע | ןך היפויב

 | כ יתאצמ אפ וגאצמ | כ יתכלה ,יתנאחְד ונכלה ,ןפ [ונכליה | תאד ןומיס 'ר .כנ'א] ןומיפ ('א רב)
 | י ונא | 5 ושנעו י וישנת | תיא האנ .יכנ'אזופ [הפי

 שרפל ךירצש 'רנו רצק ןושלהו ,הזבתמ םדא ךררה י'עש ינשמו ,הימתב .'וכו רמוא אוח וישכעו 18  :'ונו ץראב
 י"שריפב הז רמאמ י'פע שרפמ ןכו ,היפויב הדמע איהו ת"יכבו היפיב הדמע וזו 'ב א''יכו 'יסופדב ףסונש ומכ
 ו הזבתמ 'וכו אלא קר ייגה כג ט"קלבו ,היפויב הדמע תאזו הזבתמ םדא ךרדה חרוט י"עש םלועה גהנמ א"ד תייהע
 אנ הנה רמאנ ךכל הלוגמ התיה ךרדב התציש רחא ףיעצב הפוכמ החיה תבשוי התיהש ןמז לכש םש שרפמו
 וניצמ אלו (870 דצ ליעל 'יעו) רוחנ םראבו םירהנ םראב ונכליה םחרבא רמא .ונכליה 15  :ר*ב 'יפב ע/עו יתעדי
 'וכו יתוא וגרהו 'וכו םירצמה ךתוא וארי יכ היהו המכו המכ תחא לע 'וכו םיסגכנ ונאש וישכע ךתומכ הפי השא

 העשה עיגה אנ הגה ארקמ לש וטושפו ת"הע י"שריפב שרפמ .רמאמה הז י"פעו ,'וכו תא יתוחא אנ ירמא
 םהיחא םירעוכמו םירוחש םישנא ןיב םיאב ונא וישכעו תא הארמ תפי יכ םיבר םימי הז יתעדי ךיפי לע גואדל שיש
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 ,דורמנלש ותתיממ (טי סש םילהת) םשפנ תוממ ליצהל ,(כ ו הכמ) םהרבאל דסח בקעיל
 :סש רוגל המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו (םשסש) בערב םתויחלו

 (בי דצ םילהת) הי ונירסיית רשא רכגה ירשא חתפ ירופיצד ןנח 'ר םשב סחניפ 'ר ב
 (ב בי תישארב) ךמש הלדגאו ךכרבאו םהרכאב 'תכ המ ,(סש פש) ונידמ לת ךתרותמו דיפקהל אב םאו

 :'וג המירצמ םרבא דריו אלא רגית וילע ארק אלו ריפקה אלו ןוכער וילע ץפק אציש ןויכ 5
 יר רמא (ה איק םילהת) ותירב םלועל רוכזי ויאיריל ןתנ ףרט חתפ יול ןב עשוהי 'ר

 .יתכ המ ,ותירב םלועל רוכזי אובל דיתעל לבא ,הוה םלועב ויאיריל ןתנ ףוריט יול ןב עשוהי
 17 ארק אלו ריפקה אלו ןוכער וילע ץפק אציש ןויכ (ב בי תישארב) ךמש הלדגאו ךכרבאו םהרבאב
 . : יונו ץראב בער יהיו אלא רגית

 31 המדאה הרורא ןושארה םדא ימיכ 'א ,םלועל ואב ןוכער הרשע יונו ץראב בער יהיו] 10
 | .."היו] םהרבא ימיב 'א ,(םכ ה םש) י"*י הררא רשא המראה ןמ ךמל ימיב 'א .(י ג סש) ךרובעב
 . ימיב 'או ,(א וכ פש) [ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו] קחצי ימיב 'א ,ץראב בער
 םיטפושה טפש ימיב יהיו] םיטפושה טפש ימיב 'א ,(ו המ סש) [בערה םיתנש הז יכ] בקעי

 : "ח] והילא ימיב 'א , (א אכ ביש) [דוד ימיב בער יהיו] דוד ימיב 'א ,(א א תור) [ץראב בער יהיו

 ימיב יא ,(א זי אימ) [רטמו לט הלאה םינשה היהי םא וינפל יתדמע רשא לארשי יהלא ייי |
 [אובל] ריתעל יאו ,םלועב לנלנתמ אוהש יאו ,(הכ ו בימ) ןורמושב לודג בער יהיו] עשילא

 יכיכמ 'קלי ,ע"פס 'כ סילסח 'קל* ,סט עוקל 6 | :נ/'לפ ןאקל ,ז"ס 'כ טוקלי 8 | : 867 דו 864 75 ליעל "ע 1
 :כ"ת 241 75 ליעכ ,ז"ס יכ עוקלי 10  :'ו ייפ 6'"ק סט

 ץראב כער יהיו .נ'אופ ['ר 5 | יתיאופד 'ל .מכ המירצמ . . דריו ,] 'גו 'צמ 'רבא 'ריו [םש -- דריו ל

 | תכגאופ וגרסית ,יִד ונרסיית | פ ירופיצס . תנ"אוד ןירופיצד .'א [ירופיצד | תגאופד ןינח .ח [ןגח | תאד --
 [2'אופ ךכרבאו* | ונדמלת | תןחפ ךתרותמ | ן אלא רגית ארוק אל ןירוסייל [ריפקחל | כחחפ םא 4
 ארק . . אלו ,3'א רגת . . אלו [רגית -- דיפקה אלו | ן ןובעיר | י ןויכו 5 | יתכ הככרבאו ,?אָדְל הכרבאו
 [יוגו | תד דיפקה אלו (ךיְד רגית) רגת ארק אלו ,י?א רגת ארק . . אלו ,ן רגית ארק . . אלו ,ןזְך וילע רגת
 ,(םילהת) ינ [יול --רמא | יתכ'אוד 'ל :םפ יוגו ,ן ותירב . . רכזי [ותירב -- רוכזי 6 | י'אופ 'ל .תוכגז\ְד םש רוגל
 | (ן אבל דיתעל ותירב םלועל רוכזי) יִכ אבה םלועב [אובל דיתעל | כו יל ויאיריל --ףוריפ 7 | םתכ'אוד ל
 /תנויד [רגית 9 | (םכ יל . . ארק אלו) 'א וילע -. [ארק | ן ןובעיר | ךכ הככרבאו ,ָך הכרבאו 8 | ד 'ל [ותירב*
 --בעו יהו* 10 | ָןְֶד םש רוגל . . דריו ,ן רוגל המירצמ . . דריו ,[ך המירצמ םרבא דריו [וגו | 'אְד רגת
 בער אל אבל ריתעל דחאו דע אניינע הילוכו ןושארה םדא ימיב דחא סלועל . . ןובער תרשע [ץראל הצוחב
 .דע אנייגע 'וכו ןושארה . . תונובער הרשע) 'וכ הררא רשא המדאה ןמ ליעלדכ יי רבד תא . .
 אניינע הילוכ ןושארה . . ןוכעיר הרשע ,ןך י*י הרר א רשא המדאה ןמ ליעלדכ ייי רבד . . דחאו
 םלועל ואב ןובער 'י ,1 יי רבד . . דחאו דע אגייניע 'לוכ ןושארה . . ןובער הרשע ,ן 'ה יבד ..דחאו דע
 קחצי ('אְד 'ר) בר רב . . םשב הימרי 'רו (1 אנוח) אנוה יר ("א י"*י הרר א רשא המדאה ןמ ליעלדכ
 ירי לע אלא . . אלא (ך אבל) אובל יואר . . ימיב אלא ([ך*ַאְָד (התיה) היה אל ולש (] איטגתווא) האיטנתווא רקיע
 (תוד ולש .?א וליש) הליש (ן דיוד) דוד . . היבקח (ת"אד ולגלג) ולגליג . . לואש (ן היהש ,] היהש לע) היהש
 םירובג םדא ימיב אלא ואב םלכ ךכיפל המלתשמ הגחויו) המתא המלתשמ הנחויו (ך*אד הייטח 1,  יטה) אטח
 ימיב ואב םלוכ . . אמלתשמ הנחויו ,ך סהב דומעל םילוכ' ןניאש םיפופש םדא ינב ימיב אלו ןהב דוטעל םילוכי םהש
 ןהב דומעל . . אלא ואב אל םלוכ . . אמלתשמ ינחויו ,ןְך םהב דוטעל ןילוכי . . ימיב ואב אלו םהב דומעל ןילוכי . .
 םדא ינב ידיב אלא ןיפופש םדא ינב ימיב ואב אל םלוכ . . המלשמ ינחויו ,?א ןהב דומעל ןילוכי . . יטיב אלו
 (] ול היהש) ודיב היהש (ת?אד גגול לשמ) גגזל הבר (] הייה) אייח 'ר רמא (] םהב דמעל ןילוכי ןחש םירוביג
 ותפוק . . שקכמ (] אוהש) היהש העשבו (] ןוטורטוידו /[ךנ?א ןיטורטידו ,ך ןוטורטיידו) ןיטורטיידו . . הפוק
 אוה :[ך'אך הלות היה) הלות ךכ רחאו הב הלתנו . . דתי (ך*אןדד איבמ היה) איגמ (אָוְד ותפוק תא)
 ןילוכי ןיאש ןיפופש ,ן ןיפופש) םיפופש . . ימיב (] ואב אל ןלוכ ,ן םולכ ואב אל) ואב אל . . ותפוק תא (] הלוח
 דומעל ([ך ןילוכי םהש , )| ןילוכי ןהש) םילוכי ןהש (ך*אְָד םירובג) םירוביג םדא ינב ימיב אלא (] ןהב דומעל
 ובלח 'ר םשב) ובלה 'ר םשב היכרב 'ו חכ פעיל (] ןתונה) ןתונ . . היכרב 'ר ("א] ןהב) םהב (1 דמעל)

 824 דצ ליעל ןכו לוגס םוקמב ריויב | ונירסיית ןכו .ונידמלת | :ה"בקה לש ויתודמ רחא רהרהל .דיפקהל 4
 בירו  ,יוכו קחצי יר הידב 865 דצ ליעל י'מב 'יעו גייכב חייכו .יול ןב עשוהי ר"א 6 :י"מב שייויעו ונישרדא
 ייפ אצת יכ ירפסבו 'וכו יפוריט 187 דצ ליעל ומכ לוטלטו דונדנ 'ולכ ז"הועב ויאיריל ןתנ ףוריט 'וכו ףרט שרוד
 אציש ןויכ תחיתפה וז עטיק פ'יכבו ,םכפוריט תעשב אצח יכ ףוס טוקליבו םכיפורט תעשב ךרדב 'וכו רוכז ויצר
 תחיתפב ומכ המוייפו 'ו כ ו ךמש הלדגאו םהרבאב ביתכ המ ןאכ טוקליב ןכו ,'ו כו דיִפקה אלו ןובער וילע ץפק
 םלשוה כייכבו) ייכ ראשו טוקליו 'יסופדב עטוקמ אוהו רמאמה לכ ןאכ טמשנ לי'יכב .'וכו בער יהיו 10 : הינפלש
 בער יהי יתגצה רמאמה שארבו ,שייייעו ה''כפ ליעל ותומילשב אותש ומכ רמאמה לכ יתספדתו (ני'חעו ופוסב
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 וליחתה עומש ןכ רזעל יר רמא .,(ו ז עשוהי) םשאר לע רפע ולעיו לארשי ינקזו אוה כרעה דע
 חכומ םהיכא ךל הנב םולכ ,(וכ חי תישארב) רפאנ רשע יכנא רמא ,וניבא םהרכא תוכז טיריכזמ

 ' : אהמתא םש וינב ולפי אלש אלא יעב = =
 : םירויג רייגמ ליחתה ארקיו איד ,ולצ יי םשב ארקיו = =

 9 : שרקמה תיב דגנכ ךלוהו הקחמ הבגנה עוסנו ךולה םרבא עפיו (ט 6

 מ השרפ

 א יכ םהרבא הז (חיי גל םילחת) .ינגו ויאירי לא י*י ןיע הנה יונו ץראב בער יהיו 6 ב
 תמא ןתת (םש םש םילהת) ודפחל םילחיימל (בי בכ תישארב) התא םיהלא ארי יכ יתעד* התע. =

 , כיטס יל סימסס יקל ,ז'פ יל .טוקלי 6 || : סט טוקלי 5 :יס יי ספוק ייעו ,ז"פ יל פסוק" 4 :ז" יכ עשס קת 1
 : "כ"ס ב5 סילסס יכיכמ 'קל* =

 | וז לש ןתוכז תובא תוכז .(סש) יתכנאַוְד לש ותוכז .ם [תוכז 5 = | > (םש) יב יל עומש ןב | רזעלא 1 =
 םהרבאלש ותוכז ונל רכזי הי'בקה ינפל עשוהי רמא ,(םש) יזרנ'א רמאנש ,י?אפד רמאש [רמא | 8 יל יש ₪

 / ג'אחופ [ךל | (םש) י ₪ ורמא .כ = וינפל ימא [סולכ | (שש) יתנַאְוְד יכנאו .יפ [יכנא | ך 'ל ,2 "מאש ונובא
 /5 ₪ ידכ [אלש | ן ייעב 8 | יבמ יל ,1א ייבא םהרבא ,(סש) יתנאחוְד םהרבא :ש [םהיבא | יתכ'אד ל 0

 ומש ארקהש איד ולצ ,ינ'אח ילצ 4 | תכלאד יל ,ג'אופ [אהמחא | (ן ייעב) יעב [םש | (םש) ל ₪ לובשב = ="
 | תכ*אד הייג (2כ אירב) לכ . . | ומש (תףכ"א'ְד אירקהש) ארקהש דמלמ ,ם אירב לכ יפב ה"בקה לש | 9 0

 ססינכהלו םירג :/רכנ!אחפ םירג :ן [םירוג | כ רייגש לע ,?ך רויגל ליחתה | | 'ה םשב ₪ [אדקח =
 י תגפד ןיוכמו = [ךלוהו | . חגו [יתכניאוְד הבגגו -- ךולה* 5 | ןְד הניכשה יפנכ תחת ([ך ןסינכטו) =

 יע הנה :כ'א [הז | תכ"אפְ ורסחל סילחימל [יוג | םתאפד - "תכ :כנו [הנה 6 | לאו ןווכמו 4

 ,'וכו םישדקמ. לא ףטהו םלשורי לא ךינפ םיש 'ז א'כ םשו 'וכו בגנה רעיל תרמאו 'ג א"כ םשו ,בגנ הדשה רעו לא |
 : ד"בארה !יפב שיויעו ךלמל הקחמ תויהל הילע המו ךלמל אילמפ םישודק '5 שיר כ"'ותב ומכ הקחמו <
 שיר ליעל יימב 'יעו ריפד שרדמב ןמסנ ןכו טיילפ וייכו .'ב :אייכבו .זילפ 'א .א"יכב ..מ השרש "ה"

 ינת יוכו (ז/ט גיי) ובו ךלהתה םוק דע וז השרפ תכשמנ ייכו .ל"יכבו ,החותפ השרפ ןאכ  ארקמבו | ,לפ
 גימפ (ה" ד") קדצ יכלמו "יפלו ב'מפ םרבא עמשיו 'פלו א'מפ תלחתמ לפרמא ימיב יהיו 'פלו 'וכו

 השרפמ) תוישרפח תונמל וכרדש ךורעה לעב ינפל םג תוישרפה תקולח התיה ןכו , ד"מפ הלאה םירבדה *
 'א ףק בלגמ 'ח רס סימלוטד ןתאר 'ג בס סקס ןינוקיא ''עב ןייצמ אוהו םרפסמ לע דחא רוחי רפסמב (האל

 אוה יב טלח זזק 'עבו ,א?מפ רפסמב פ"יכבו ל"יכבש רפסמה יפל מ'פמ  םירמאמ ,גמ קטצרפ יח :ןֶרּפ סומל
 רפסמב א"מפמ םירמאמ 'ג רבע 'ִד ןק .'ב גע 'ח רס םילופורתוילא 'א קמע רבאמש 'ב ןרמ וכפא 'ג ספ אמנו

 רפסמב ג'מפמ רמאמ ןונגמ 'עבו ,('ג הרעה סש ישה ךורעב 'יעו) ג"מפ רפסמב ביימפמ רמאמ "'ה 0
 ת"יכבו 'יסופרב ןכו י'כה וליאבו ,כ"יכו ג"יכו 'בו 'א א"יכו ו"יכב םג השדח השרפ תלהתמ קדצ יכלמו ,

 ט"ל ןמוסה 'ןכו בעְר יהיו יפל ןמסנ ר"פד טוקליבו ,ש"ייעו הער ם תא יי 'ע גניר 'פל השרפ תלחתה או
 תקולחב םיקוליחה וליאמו ,גיימ יוכו קרצ יכלמו יפלו ביימ 'וכו עמשיו 'פלו א"מ 'וכו ימיב יהיו 'פלו מ 'וכו עגניו
 עגניו יפלו 'וכו בער יהיו יפל טיפ רפסמה סש לפכנש 'בו ''א אקארק 'דבו ודב איבובריעה 'עבונש 'רג תווש
 תנמסנ 'וכו ימיב יהיו 'פתו (אניינת מיפ םשב יוכו עגניו השרפה יוכו דחאו היידב טילפ ףופ כימב ןויצ ןבלו) |

 םינוכנ וליא תוישרפבו) ה"מפ 'נכו םרבא תשא ירשו 'פהו ג'מפ 'וכו םירבדח רחא יפהו ב''מפ 'וכו עמשיו 'פהו א"מפ
 : קריח  םוקמב וגיא  רי'ויתש  תורוהל ןיינמ ןיינק תביתככ ץידוי ינשב ונירסיית ךומסב ןכו  .םילחיימל 7 :160 דצ 'שה ךורעל חתפמבו 481 רצ טיל קלה ח"טב 'יעו (ה"ימפ ד"מפ גימפ ב"מפ א"מפ ר"פד שרדמב רפסמה ןח

 9 ארק :



 , ח בו טל השרפ ךל ךל 0
 י = רב קחצי 'ר רמא ,דמעה ןב ארקנ אוה ירה למעה ןב תוארקיהל הכז אל .רועיל 'ר רמא ,ןוא תיב
 .- | : הרמע םילגר ימימלש ןוהרהלו הלמע הבט הלעפל ןיירק ןמת ןמחנ

 : ולהא הטנ ךכוחא הרש להא הטנש ימ יתכ הלהא הנינח יר רמא ולהא שטוו
 הנייניקל רחאו לארשי ץרא תרושבל דחא הנכ תוחבומ 'נ רזעל יר רמא יייל חבזמ םש ןביו זט
 י*י ןורא ינפל הצרא וינפ לע לופיו ויתולמש עשוהי ערקיו דיהה יעב וינב ולפי אלש רחאו 5

 :'כ ד"ע ןיכדסנפ יזעו ,סש עוקלי 4 :  סט עוקפי 8

 ; | יר התכז .5ךְד תכז .עתכג'אופ [הכז | עתכג'אפ רזעלא ."ךֶוְד רזעילא | -ן הואת [ןוא 1

 : תיב .'אפ רמעה ןב ,עכנ [למעה ןב | ך תאוקנ אהתש .כעפ תורקהל :ןךָגְו תורקיהל ,'אְָד תוארקהל
 | ו עג [רמעה ןב | ירתוד תארקנ איה .ענ'אפ [ארקנ אוה | *ך דמועה תיב .ְךְֶד דמעה תיב ,ן'ְד למעה

 = ) ינמחנ . . רמא .נ'א] [ןמחנ --רמא | *ך למע תיב .ךתְוְד למעה תיב .'ְך רמעה תיב .'אפ לטעה ןב
 | | אלתפל| ,?ףכנפ אבט אלעפל ,ן [הכמ הלעפל 5 | ד יל .2 ןמחנ 'רב . . 'מאד ,ם 'מחנ ריב . . רמא
 | ירך רשע :?ךיא רטע .ת"אד ארימע ,1ך ארמע ,1ך אלימע .עכפ אלטע .ן [הלש | ?רעתאְ אבט
 < עפ [להא 8 | ?רתכפ אלימע , גלאודל הלימע | ,1א אלמע | ,?ְך הדימע [ע"ל תדמע* | ן ןירהלו
 = אנוה 'ר  ,פ ימחנ .. ,ןח אינוח . . עו הינוח . - ,ש אנינח.יר רמא [הנינח -- רמא | שכגאחוד הלהא

 " הלחתב ,ן עטנשמ ,ם עטנש ימ ,י הטנ הלחתב ,ש הטג ,ע הטנש ,כח הטנשמ | תכ'אד 'ל ,'א 'מא
 < | ת"א הלחת הרש להא ,יש הרש לש הלהא | עכג'אחופ [הרש לחא | תיאר עטנש רמלמ .'א עטנ
 "= = | תאופד עטנ ,כ םהרבא הטנ .יעזח [הטנ | שע תא כ'חאו ,י ןכ רחאו ,ח ןכ רחא ,כגפְד . . רחאו .ן [ךכ רחא
 = :תנופ השלש | ?א רשילא .תכניאוד רועלא 4 | נופל הלהא .'א ולש להא [ישעתכ'אד"ל ולהא*
 ,ירתכניאחפ [יעב 5 | ירתוח ץראה [לארשי ץרא | 2 תריריב [תרושבל | ןְר םהרבא -, [הנב | יז שלש

 [תניאפד םשאר (*א ם םהישאר) לע רפע -- ('א תירב ןורא) ןורא ינפל -- לע (ךנפ לפיו) לופיו* | "א 'ל .ן ייעב |
 5[ ל וגו ,(עשותי) ו םשאר . . ולעיו ,ן םשאר . . ולעיו 'ה ןורא ינפל לפיו ,ו םשאר . . אוה הצרא . . לפיו

, 

 =  חאוצ ול רמאת אצ רמאמהל וכמסנש) םירמאמה ןונגס םשו ,עשוהיבש קוספה שרדנ תבש ישוריבו ,('ה 'ה סומעו
  םשב תמוחנהת בר (איילג אידג ץוק ןיע סוכ ןיע בלכ ינפ ותוא ןירוק ךלמ ינפ ותוא ןירוקש תא 'וכו ול רמאת
 = ןוא תיב ותוא ןירוק וישכעו לא תיב ותוא ןירוק ויה םדקמ לא תיבל םדקמ ןוא תיב םע רשא יעה אגוה בר
 - ןיחווצ ןמת א נ הכ ר ב א ב א ר"אד ה די מ ע התוא ןיריק ה ד מ ע תוארקיהל הצר אל רזע לא 'ר םשב ינת
 יי 'נוה יר יעב 'מוחנת יר םש זיע 'שוריבו .ה די מ ע םילגר ימימ לש ץוחרל ןיחווצו ה ד מ ע אבט הלעפל
 ימימ לש ןוהרל ןיחווצו הדריטע ותוא ןירוק הרמוע תורקל הצר אל רזעל 'ר םשב ינת 'וכו ותוא ןירוק םדקמ 'וכו
 = יח עשוהי 'קליבו .ארימע אבט אלעפל ןיחווצ ןמת ימלשורימ קיתעה דיי א"כ םירבד תי'הע ן"במרבו ,הדימע סילגר
 -ןמת רמא אנהכ רב אבא 'ר הרימע ותוא ןירוק אלמע ותורקל הצר אל רזעלא יר םשב ינת תבש ישורימ קתעוה זי
 "הדמע תווקל הצר אל םש ישוריב פרוג 'ב רטע 'ע ךורעב ןכא ,הרימע 'וכו ןוהרהלו אלמע אכט אלעופל ןירוק
 . .ותגוכ ןיאו) תרטע םוקסב אלמע 'יגה רייבבש .ל"רו ,ןוהרה 'עב בותככ אלסע ר"'בבו ףיסוטו ,ה די מ ע ותוא ןירוקו
 " ומכו 27(  רצ 'וכו ןשררה השמ 'ר לע רמאמב ןייטשפע איר ןיבהש ומכ הדימע םוקמב אלימע 'יגה םג ר'בבש
 - תורקהל הכז אל רזעלא רי'א ןוא תיב תארקנ וישכעו לא תיב תארקנ רכעשל 'וכו םדקמ ןוהרה 'ע ךורעב רי'במ קתעוהש
 = יוכו ןוחרהלו א ל מ ע אכמ אלעיפל ןיירק ןמת ינמחנ רב קחצי ר'א דמע ה ן ב ארקנ אוה יה למעה ןב
 < וקחמנו .תליטע יוכו ןוהרהלו ל"יכב בותכ היה רמאמה ףוסבו) ליייכב ונינפלש 'יגה םע תמכסמ וז ייגו ,הדמע
 |  למעת וב תורקיהל .הכז אל רזעלא ריא לודגה שרדמב קתעוה ןכו ,(הרמע ל"ר ד יטיש יניב הגוהו לי תויתואה
 " ]ב םש ליצו) הרמע יוכו ןוהרהלו אלמע אבט אלעופל ןירוקש ומכ ינמחנ רב קחצי ר"א רמעה וב ארקנ אוה ירה
 יקל םש אתיאש אלא ךורעבו ונינפלש 'יגהל תבורק 'יגה ר"פד שרדמב סגו .(םימעפה יתשב וב םוקמב
 ןוחרהלו אלימע אבט אלעופל ןיירק ןמת דמעה תיב תארקנ איה ירה למעה תיב תוארקהל תכז אל םש רמאמה ןושלו
 יאנגל לא תיב ןינכמש ומכ רזעיל 'ר רמא ונינפלש 'יגה יפל ןאכ ר"בב רמאמה םעטו ,הדימע םילגר ימימ לש
 ארקנ אווה ירה (117 רצ ליעל ייעו) הרות לש הלמעב למועש 'ולכ למעה ןב תוארקהל הכז אלש ימ ךכ ןוא תיב
 ₪ לש םיבעל ןוהרהלו (אלמע) הלמע בוט לעפמל ןירוק ןמת קחצי ראו (49ל רצ איח ל"תמעב ייעו) רמעה ןב
 :רמעה ןב תורקהל הכז אל ינפלש קתעהה | יפל 'יגה פייכבו ,288 רצ סיורק לצא פעל ייעו (!הדמע םילגר
 6 רצ םשו) רעב 'צוה תישארב 'סבו יש תחנמב 'יעו תחא הביתב לאתיב לאתיבל בותכ ליייכבו ,'וכו למעה ןב ארקנ אוה
 ! יש תחנמב ייעו -א'ה ביתכ 'ד ןמ דח ןאכ הלהאו ,להא 'ע ךורעבו פ"יכב היכו .ולהא טיו 8 : גרובצניג 'צוה ך"נתבו
 בותכ הלהא אגינה ר * א ייגה ט''קלב םגו ,'וכו הטנשמ התביתכו התאירק יפכ הלחא תלמ שרוד חי''רו 888 דַצ
 גת שררמבו ,ולהאל הרש להא םידקהש רמלמ ביתכ הלהא םש דועו ,ולהא הטנ ךכ רחא הרש להא הטנשמ
 תטנ ןכו ,ולהא הטג ךכ .רחאו הלחת הרש להא הטנש רמלמ ולהא 'רקו 'תכ הלהא אנוה בר רמא שרפמו סרוג
 = ימ תביתכו ,(הי'מ א"י לאינד) ונדפא ילהא עטיו מילכ כ"ג עטנ 'וכו עטנשמ ייגהו ,ני'חעו תיהע י"שריפב א"הב
 רול רמאיו םדוקה קוספב רמאנש הזו .'וכו תרושבל דחא 4 :87% רצ ליעל י"מב ייע תובית יתשב הטנש
 תו יא לש הניינקל דחאו ,י'א תרושבל ןכיש וז ויט 'יסב אתיאדכו .'וכו חכזמ םש ןביו תאזה ץראה תא ןתא
 (אימפ) א'פ ףוס ןמקל 'יעו 'וכו חבזמ םש ןביו 'וכו םרבא להאיו 'וכו הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק ןמקל רמאנש
 " רטאנש הזו יעב וינב ולפי אלש דחאו ,'וכו הנק הבחרל ןיב הכראל ןיב הרשב ךליה ינת 'וכו ךלהתה םוק
 ריא םש ןירדהנס 'יעו 'וכו חבזמ םש ןביו םדקמ יעהו יוכו תלחא טיו 'וכו םדקמ הרהה םשמ קתעיו ונינפלש קוספב
 רויתשנ אל יעה ןיבו לא תיב ןיב הרצל הלפת םהרבא םידקה אָל אלמליאש הרצל הלפת םדא םידקי סלועל רזעלא
 :טקנ אכריס עשוהיד השעמ שרפל יעבד ידייאו ןרדסכ תוחבזמה ןינב טיקנ אל ןאכו ,טילפו דירש לארשי יעשרמ
 שרדמבו ,יעב וינב ולפי אלש דחאו "וכו תוחבזמ השלש רזעלא ר"א ייגה ט"קלבו ,רי'ב 'יפב שרפמדכ ןורחא ואשעו
 -יעב וינב ולפי אלש דחאו הניינקל דחאו ץראה תרושבל דחא וניבא סהרבא הנב תוחבזמ שולש רזעילא ר"א לודגה
 ! .  ,יתמלשה ןכ .'וכו ויגפ לע לופיו 5 = : ןיינימ 875 דצו ןויניעה 869 דצ ליעל ומכ ל'יכב הגייניקל תכיתכו .נ"חעו
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 ,וריינש רמאיו ,םירגה וליא אלא ,ושע רשא שפנה תאו ימא תאו המשנ וב קורול ןילוכי ןיא רחא
 רמא ,ושעש המל ,השעש רמאיו ,וארכ וליכ יוגה תא ברקמש ימ לכש ךרמלל אלא ,ושעש המל
 : םישנה תא הרשו םישנאה תא רייגמ היה םהרבא הינוח יר

 וט שקנתנ וישכע דע [ץראב זא ינענכהו] 'וגו םכש םוקמ דע ץראב םרכא רבעיו ו
 5 : ץראב תוכז םהל

 ןכיש וז חבזמ םש ןביו תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמאיו םרבא לא יי אריו 0
 : לארשי ץרא תרושכל

 תארקנ וישכעו לאתיב תארקנ החיה רכעשל יוגו לאתיבל םדקמ הרהה םשמ קתעיו (ח

 סי" ע"פ סנט יטוכי ,סע עוקי 8 | :סע עוקפ 6 | :(6"עפ) ע"פ ןטקל ,ז*ס 'כ שוקלי 4 :'3 ץ5 ןיכדסנפ ייע 2
 :'פ גיי ביפ ז"ע 'טוכי ,יד

 קורזל | ח םילוכי | חח סניא .יתכנאופד ןניא | י המשנ וב ליטהלו ,] המשנה תא וב קורזל - [דחא 1
 [ושע | !אח] רמוא ,יכ ג תרמא ,*א רמא | יִו יל ,1 המשנה תא .. . קורזל ,ץֶד המשנה . . קורזל [המשנ --
 םאו :ָ רמול ול היהו ,פ רמאת ,'ַא 'מינ ,ן ימאנו ,ן [רמאיו | ורייגש ₪ [םירגה | תכנ'אפ ןרחב ₪

 | ן רמאנ המל .יתכ"אחד רטא (ח המלו) המל .פ המל אלא .'אְו [המל 2 | כ ןכ םא ,יתאְד ןכ

 ,כ'א רגה .'ינחו [יוגה | תג'אוד ברקמ אוהש ,יכ [ביקמש | ת"אד ושע ,'א ושע רשא ,יכנופ [ושעש
 | י ואשע [וארב | יכ וליאכ (כ ולאכ) בותכה וילע הלעמ , תא ולאכ ,ןְד וליאכ .1 [וליכ | ראד ורייגמו ירכנה
 ,'ךג המלו .'או [המל | ית"אְד השע רשא , ן'אח] [השעש | י אמיל ,זְד רמול ול היהו .ן'א רמאנו
 ,ך אנוח ,נ'אחו אינוח 5 | י גר | יתיאְד ושע רשא ,נ'אה [ושעש | ?אָד רמאנ הטל ,יִרְזְז רמא המל
 [חבזמ -- רמאיו* 6 | ךפ שקבתמ 4 | יתכ'אהְד תרייגמ =. .נופ [הרשו | ל יל [תא** | ית"אפ אנוה
 הז :'א . . ןכיש הז ,] . . ןכש וז ,ןיְד [לארשי---ןכיש וז | ל 'וגו ,אְד יוגו ךערזל רמאיו .כנ] תאזה . . רמאיו

 ץרא תרושב לע אלא הבזמ הנב (?א אל) אלש ,'וְר ץראה תרושבל (!י'ך ןכש) ןכיש הז ,ם . . ןכש
 | יירתנאוד -.איה .?ךעכפ [תארקנ | ן וישכע | לא תיב | קפ 'ל התיה | לא תיבל 8 | ך"אָד לארשי

 םירגה וליא אלא ןרחב ושע רשא שפנה תאו רמוא תאו המשנ וב וליטיש רחא שותי תוארבל ןילוכי םניא תומואה
 אינוח 'ר רמא ושעש המלו השעש רמאנו 'וכו וליאכ רגה תא ברקמש יוכו ךדמלל אלא ושעש המל ורייגש רמאנו
 יסוי 'ר םשב רזעל ר"א ןכ אלו םש ןירדהנס 'שוריב אבוה רמאמה שארו ,םישנה הרשו םישנאה רייגמ היה םחרבא
 רמאמת םש ירפסבו ,המשנ וב קורזלו דחא שותי תוארבל ןילוכי ןניא םלועה יאב לכ ןה ןיסנכתמ םא 'רמיז רב
 םא אלתו ןרחב ושע רשא שפנה תאו רמאנש ןינעכ ךיבא םהרבאכ תוירבה לכ לע ותבתא 'וכו תבהאו א"ד ימתפ
 רשא שפנה תאו ל"ת המו ותוארבל םילוכי ןניא המשנ וב סינכהלו רחא שותי תוארבל .םלועה יאב לכ םיטנכתמ
 א"ונ נ"רדאב ימתס רמאמ ןכו ,תניכשה יפנכ תחת ןסינכמו םרייגמ וניבא סתרבא היתש דמלמ ןרחב ושע
 ןכ תשע רבל פהרבא אלו הניכשה יפנכ תחת ןסינכמו תוירבה תא תפקמ א"א היהש ךררכ 'וכו הרותל ןברקמו םש

 תאו ל"ת תמו דחא שותי וליפא תוארבל ןילוכי סניא םלועה יאב לכ אלתו 'וכו םרבא חקיו ינש הרש ףא
 תחת תתא הירב סינכמה לכ א"ד םש ביונ נ"רדאבו ,םתוא ושע ולאכ היבקה םהילע הלעהש רמלמ 'וכו שפנה
 םרצי םהרבא וא םארב ה'ע א"א יכו 'וכו שפנה תאו 'נש הרצי וליאכ הארב וליאכ בותכה וילע הלעמ םימש יפנכ
 היהש ךדמלל 'וכו שפנה תא רמאנ המל כ"א םילוכי םניא דחא שותי תוארבל םלועבש תוירבה לכ ואובי םא אלהו
 םילוקש םהינשש דמלמ ושע רשא אלא כיכא השע רשא 'וכו םישנה תא תרייגמ הרשו םישנאה תא רייגמ הי'ע א"א
 ותארבל יילוכי ןניא דחא שותי תארבל םלועה לכ 'ישנכתמ םא אלהו 'וכו םרבא חקיו .םש רישהשבו ,תוכזב
 םישנאה רייגמ היה םתרכא אינוח רייא ןרחב ושע רשא שפנה תאו רמאנ ךכל הרשו םהרכא ורייגש םירגה ולא אלא
 ןרייגמו ןברקמו ןביהאמו .ןקשמו ןליכאמו ותיבל ןסינכמ א"א היהש רמלמ ןרחב ושע רשא ל"ת חמו םישנה הרשו
 ןרחב ושע רשא שפנה תאו 'יגה םש ריייספבו ,(םיסופדה תחסונב דיפפ ןמקל 'יעו) 'וכו הניכשה יפנכ תחת ןסינכמו
 שותי וליפא תוארבל םלוע יאב לכ וסנכי םא ארמיז ןב יסוי 'ר םשב תרפ ןב רזעלא ר'א תושפנ השע םתרבא יכו
 ארב םתרבא יכו אשראוו 'ד רייספב) תושפנ ארב הרשו סהרבא יכו 'וכו שפנה תאו רמוא התאו םילוכי םניא דחא
 ךל אמוחנתבו ,'וכו םישנה תרייגמ הרשו םישנא רייגמ םהרבא היהש אלא שפנה תאו בתכש והמ (הרש וא תושפנ
 רשא שפנה והמו תושעל ןילוכי ןגיא רחא שותי תושעל תוירכה לכ וסנכתנ אלמלא יר דג ם כ ל א ר"א אתיא םש ךל
 י'פעו ,208 ומע לודגה שרדמבו םש ןירדהנסב 'יעו 'וכ| הרותה תא ןהל הרומו םימש תארי ןרמלמ היהש .ושע

 'וכו ורייג יד אתשפנ תיו יא י''רתבו 'וכו אתירואל ודיבעשד אתשפנ תיו 'וכו שפנה .תאו אתב םגרותמ םירמאמה
 זא ינענכהו 8 :שייייעו 286 רצו 212 רצ ליעל ומכ ל"ייכב ו לי כ תביתכו ,(ןורייגד ל"צו) ןירייגד אתשפנ תיו 'ב *'רתבו
 שרגתהל וישכע דע םנוע םלש אל יכ ץראב תוכז םהל שקבתנ וישכע דע 'וכו ינענכהו שרודו ,יתפסוה ןכ .ץראב
 ץראה תא יתתנ ךערזל ול יתרמא ךכ ה"בקה םהל רמא 'וכו ביר יהיו 'פל מ"פ ןמקל ןכו ,ר''ב 'יפב 'ועו םשמ
 /ץראב תוכז םהל שקבתמ וישכע רע 'וגו ץראב בשוי זא יזירפהו ינענכהו הכותמ םיממע 'ז ורקעישכל יתמיא תֶאזה
 המב 'רג רמאמה הזול רחא שוריפו ,עי'צו ץראב תוכז ול שקבתנ םרבא לא 'ה אריו וירחאלש יפל קתעוה ט"קלבו
 תוכז וב תושעל וינב ףוסש םוקמ הזיא עריל ץראב תוכז םהל שקבל ץראב םרכא רבעיו א"ד לודגה שרדמב שרפמש
 'וכו םש ןביו ןאכ הרמאנש וז .ןכיש וז 6 | :וילע םימחר שקכמו וב בוחל ןפוסש םוקמ הזיאו וילע םשל הדומו
 ו"דו ריפד טוקליבו ץראה תוכזב ןכיש הז 'יגה ט"קלבו ,'וכו הגב תוחבזמ 'ג ךומסב אתיאדכו 'רמאנ י"א תרושבל
 סא יכ הנב אל הזה חבזמהש שופמו 'וכו תרושבל (ןכש) ןכיש הז י'כ ר"ב 'יפב סרוג ןכו ץראה תרושבל ןכש הז
 י"מבו 288 רצ ליעלו ג"חעו 'וכו אלא חבזמ הנב אלש תיייכו 'ב א"יכו ודב 'יגה הז שוריפ ןיעכו ,ץראה תרושבל
 ןמכ) ןמזב םדוק תארוהב םד קמ שרוד .'וכו תארקנ התיה רבעשל 8 :םש נ"חבו 898 דצו ןכיש הז ה"דב םש

 לא תיב רבעשל םדקמ תארקנ התיהש ריעל לא תיבל םדקמ 'וכו םשמ קתעיו (ויתואמגודו םלוע ימימ םדקמ
 תיבל םדקמ ןוא תיב םע רשא יעה וחירימ םישנא עשוהי חלשיו 'ב 'ז עשוהיב בותכש ומכו ןוא תיב תארקנ ויש

 'ה יי יח יה ו"ט יר עשוה עייעו) לא תיב רבעשל םדקמ תארקנ התיהש ןוא תיב םע קוספה הז םג שרודו 'וכְו

.. 
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 אל לאינר ,ול הליג אל ףסוי ,(ז ומ תישארב) הערפ תא בקעי ךרביו הערפ תא ךריב בקעי רמא
 ךב וכרבגו םהרכאל היכקה רמא הימחנ 'ר רמא ,הכלמה רתפאל דניו ינא ףא ,רצנדכובנל הליג
 : םהל םילגמ ונאו ונל םילאוש ןה הרצל ןיסנכנ ןהשכ הלאשל אלא ,ןנימ ןוניא ןיריתע רתעיל ןיא

 : ול לפט טול מול ותא ךלוו יי וילא רבד רשאכ םרבא ךליו (ד גי
 רמא בר( ב רתסא) הפדה תא ןמוא יהיו היה הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו :

 240'ר ,הנש היע תב ימא ןמתר ןינבר  ,תייה הנש םינומש תב רמא לאומש ,התייה הנש םיעברא תב
 -רימעמ ינאש | לאונ ףא ךייח  היע ןב ךיבא תיבמ תאצי התא םהרבאל היבקה רמא ןינבר םשב היכרב
 | : היסדה ןיינמ היע ןב ךממ

 תאו] 'וגו םשוכר לכ תאו ויחא ןב טול תאו ותשא ירש תא םרבא חכו (ה | די
 שוחי תוארביל תומואה לכ םה םיסנכתמ םא ארמיז ןכ יסוי 'ר םשב רזעל 'ר ושע רשא שפנה 0

 :('ז י3) ןפוס יסיו 'פ סיכסל סינפ טכדעו ןוילוג ל35 טכדע ,ני'נכספ 'כ כסכפ 'קלי ,סס טוקלי 5 :ופ יל עוקלי 4
 סיכיטס ליט ,וייכפ ב''וכ ב"יפ 6/'וכ כ"כדס ,'ד סייכ ז"פ ןיכדסנס 'טוכי ,ב'5 ייפ ןכספלו יכפס ,ד"פפ ןעקל ,ו"ס 'כ עוקלי 9
 :3" "ק ךל ךכ לעוסנפ ,('6 סיעק) ג''פפ יסככ ספקיספ ,('ג '5) סיככ 'פ סנכ

 ,רנפ [אל | י ומולח הערפל ,(רתסא) י ומולח תאול ,כ ומולחול [ול | מתכאפד יל .ינו [אל | "ָק -, אל [ךריב 1
 / 1 רצאנ רכובנל ול ,(םילהת) י רצאנרכובגל ול ,?א רצאנ דכובנל ,מ רצאנדכובנל , ך רצנ דכובנל ל | םתכאד יל
 ,(םילחת) י דיגמ ,(םש) יכ ריגא [דגיו | תא ןכ ינא .(רתסא) י אנא .יכג'אופ [ינא | י ומולח תא רצנ דכובנל

 = אימהנ 'ר .תאד רמא (?א אימחנ) הימחנ 'רו :כנ1א]פ [הימחנ 'ר רמא | ם דגיו ינש הכלמה רתסאל דיגא

 תוחפשמ לכ ,פ 'וג ₪ ,2 [ךב וכרבו | ] םהרבא וניבאל .תכנאְד וניבא . - .יפ [םהרבאל | י רמוא

 ,*ך רתעל ,1 רתע ול ,ל רתע יל [רתעיל* | י?ךן םא .ת יא 8 | תי ךיערזבו . . ,גאְוְד ךערזבו . . ,ירך המדאה
 || תיאד ןיריתע ([ן ווהיל 'מאת) ווהלד רמית ,ן אבל דיתעל ,'ף דיתעל ,יכ'א ארתועל ,ת רהועל
 .,ןיִָד הליאשל [הלאשל | ת"אד ןונא /ן ןוניה .יכנ'אפ [ןוניא | ת"אד ןיריתע ירה .ל ןדיתע [יכג!אפ ןיריתע*
 ינאו | ן ןילאוש ןיסנכנ .ןראָד םילאשנ .ן'אפ ןילאוש ,י [םילאוש | ] 'ל ןה | ₪ הרצב | י ןיסנכנשכ | ו יל
 שמח* 5 | ך הלפט | י ל .ת"אד טולו .כנ'אופ (טול | כנ'אפדל "וגו [יכ'א טול -- ךליו* 4 | ₪ הלגמ
 םיענש ,ל יוגו שמחו םיעבש ,1או ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו שמח ,21] ןרחמ ותאצב הנש . . שמח [[ך הנש --
 -| נ'אזופ ודוד תב . . איה ,ןן?א]ְד רתסא איה -. ,כ [הסדה | ?אְד םינש ('ְך 'הו 'ע) שמחו םיעבש ,םף שמחו

 /2ן [תייה | תפ 'ל הנש | לאומשו | ן תייה ,(םש) יתכאפְ התיה | (רתסא) יתאד 'ל .כג'אופ [הנש 6
 /*א'ך השמחו םיעבש ,'ך 'הו יע [הנש היע | (םשש) יתכאחד יל .נופ [ןמתד | ?אד יל ,(םש) יתכ אפ החיה
 ןיינמ תעבראו םיעבש ,] תייה . . שמחו םיעבש ,₪ התיה הנש שמחו ןיעבש ,זֶר התיה הנש םיעבשו שמח
 | (םש) י הימחנ 'ר .ףכאְ ןמתד (1א ןינבר) ןנבר , ) ןנה ,פ [ןינבר 7 | (םש)י . ..ןינמ העבראו ןיעבש ,כ הסדה

 "< /] שמחו םיעבש ,י'א הנש ה"ע | (םש) י ןרחמ . [ךיבא תיבמ | ן םהרבא וניבאל ,(םש) י) וגיבא םהרבאל
 ךייח [דיטעמ -- ףא ךייח | ?אָד םינש (%א'ְך היע) השמחו םיעבש ,ן[] םינש שמחו . . ,לכנפ הנש שמחו . .

 (6' היהת) היהי ,תנאְוְ ןב היהי ,(סש) יכפ [ןב 8 | (םש) י לאוג דימעמ ינא ףא ,כ . . לאוג ףא ,י . . לאוג
 " (6%א' היע) חשמחו םיעבש ,[ך םינש שמחו . . ,ף הנש שמחו . . ,1 שמחו םיעבש .יכ!א הנש היע | י'א תב
 |  -הקמ 9 | א אירטמיגב - [היסדה | (םש) יי 'ל ,?אזְד ןינמכ [ןיינמ | ן הנש םיעבשו שמח ,?אְָד םינש
 יל ושע -- תאו* | ת"אד ל .כופ ותשא . . חקיו ,'א 'וגו טול . . חקיו ,1 ושכר רשא םשוכר . . חקיו .['וגו

 ושע רשא שפנה [םא | תאד רב .כנ'אופ [ןב --םשב | רועלא 10 | נופל 'ל .תכאְד ןרחב ושע . . תאו
 . י"נפ םלועה תומוא ,ל תומוא [כח תומואה* | יתכאחפד ל ,נו [םה | ןך ןישנכתמ | ₪ -. ןרחב
 ןישקנמו .?א ארבל .?א אורגל ,תָנְו תורבל :,יִד תארבל ,חחפ תוארבל | תאוְד םלועה יאב ,'א םלועבש
 : | יתנלאר ₪ וליפא :.כ'אחופ [שותי | כ תוארבל

 םולחה תא הערפל ול הליג אל ףסוי םולכ 'וכו ךריב בקעי יכררמ רמא .ךריב בקעי רמא 1 :\ייכ ריב יפ) וילע סח המלו
 וכרבגו םתרבאל הי'בקה רמא שרו ג'רו 'וכו דגיו ינש השעא ינא ףא םולחה תא רצנדכובנל הליג אל לאיגד םולכ
 םירישע םח ירה רשועל םא רתעל ןיא וערזבו םהרבאב המדאה תוחפשמ לכ םיכרבתנ ויהיש הכרבה ןינע המ ךב
 ךב וכרבנו ייגהבו ,נ"חעו 'וכו ןוניא ןיריתע רתעיל ןיא יתהגתו ,'וכו וגל םילאוש ןה 'וכו ןהשכ הלאשל אלא ונממ
 (חיי ביכ תישארב) ץראה יוג לכ ךערזב וכרבתהו 'פה סע ונינפלש קוספה בברועס ךע רז בו המדאה תוחפשמ לכ
 לכ קיתעהש טייקל לעב ינפל וז 'יג היה רבכו ,(ר''ו ח"כ םש) ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו יפה סע וא
 " ולכ .היסדה ןיינמ 8 : רעבאב שייר תורעהב שייייעו ךערזו יוח םייסמו 'וכו ךריב בקעי ךערזבו המדאה תוחפשמ
 לאוג ףא 'וכו תאצי התא שרדה יפל תנווכמ הניא העבראו (ןיעבש) םיעבש 'יגהו ,ה''ע הביתה םעו רע ה"סדה
 לאומשו 'וכו רמא בר 'וכו ןמוא יהיו 'יגה (בישר ל"והש רהסא תלגמ לע אתדגאד ירפסב) ןוירוג אבא שרדמבו ,'וכו
 "  תיכרב 'ר התיה םינש (םיעבשו עברא) שמחו םיעבש תב (ירמא ןמתד ןנברו) ורמא ןגברו התיה םי ע ב ש תב רמא
 היע ןב התייהשכ ךיבא תיבמ 'וכו היבקה רמא (רטא היכרב 'ר ,'וכו ןנבר םשב היכרב 'ר) 'מא ןמתד ןנבר םשב
 " | תורעהב ייעו ה"סרה ןינמ הנש ה"ע תב אלא אהת אל ירמב ךיינב לע ךממ דומעל ריתעש לאוגה ףא ךייח םינש
 "  התיהש ר'ע ה"סדה ןינמ ודוד תב רתסא איה הסדה תא ןמוא יהיו (68 רצ אתדגאד ירפסב) םירחא םינפ שרדמבו ,םש
 < םירויג רויג םהרבא וכו ירוגמ ץראב בקעי בשיו שרדב רמאמה רדסנ רייפפ ןמקל .'וכו רזעל 'ר 10 = :'וכו ד"ע תב
 לכ םיסנכתמ םא 'וכו רזעלא 'ר ןרחב ושע רשא שפנה תאו 'וגו ותשא ירש תא םרבא חקיו ל"יכב םש 'יגהו 'וכו
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 בי ,ודוככמ רתוי  קירצה דובככ ה'בקַה רימחה רזעלא ןב הימרָי יר רמא ךכרכמ הכרבאו (נ
 הכרבאו] 'תכ קירצה דובכב ,םירחא ירי לע 6 ב איש) ולקי יזובו דבכא יידבכמ יכ 'תכ ןחובכב
 םידומ  ,ףוסו הליחת הנושאר  ,םהב םיחושש תוכרב וליִא ינת :אנא רואא ךללקמו [ךיכרבמ
 יר םשב ןמחג ירב קחצי .ר ,החשי אלש ותוא םירמלמ הכרבו הכרב לכ לע החוש םאו ,ףוסו הליחת
 5 םשב ןומיס 'ר .,הֶכְרַב לכ ףוסו הכרב לכ תליחת ךלמַהו. הכרב לכ תליחת לודג ןהכ יול ןב עשוהי
 תולככ יהיו 'תבד היה ותליפת לכ רמוג היהש דע ףקזנ היה אל ערוכ היהש ימ יול ןב עשוהי יִר
 לע עורכמ י'י חבזמ ינפלמ םק תאזה הנחתהו הליפתה לכ תא יַיי לא ללפתהל המלש
 'ר ינפל העירכ הארה הבר אייח 'ר  ,הכירב איה וז יאו העירכ איה וז יא , (רנ ח אימ) 'וגו ןיכרב
 : אפרתנ אלו חפפנו יר ינפל הכירב הארה יסוס ןב יול ,אפרתנו חספנו
 10 הכלמה רתסאל דיו יכדרמל רברה ערויו היה : ךחוכזב םיללטהו םימשגה ךב וכרבנו = = =

 (ק טיק םילהת) 'וגו ןנובתא םינקזמ רמא הרוי יר ,אהמתא וילע סחו לרע הוו לוהמ הז , (בכ ב רתפא) 'וגו

 םוככב י'נ 'ג :פ''פ .םוכככ 'טוכי = ,ס''פ םוכככ 6ספסופ 3 = : ספ לסועש םכדע ,ה"5 'כ לסועע 'קל* ,ס*פ  'כ עוקמי 1
 :ס'כ 'כ .עוקלי 10 = :'3 זי"ע םועונש ,יש ס''כ סיכטס ,יס ג'י: סכוס ,'3 35 סלינע ,'3 ס"כ ס"פ סכוס 'שמי 8 | :'6 ד"ל
 : זיכ "יס עייק סילספ יכיכע 'קני ,גינכפס 'כ לפפס .'קלי ,ס"עפפ כ, סילספ 'קלי ,סש עוקל*

 ודובכב | 'א רשלא יר ,ת?אד הימרי 'ר ,ן הימרי 'רב רזעלא 'ר :,(לאומש) יכנפ [רזעלא ןב -- ר 1 =
 | יתכגאפד ידבכמ ,ן [יידבכמ 2 | ן ודובכ ןמ | פ םיקירצה דוככב ,(סש) יכ . . ודובכ לע ,יתנאחוד קירצ לש

 [ךיכרבמ הכרבאו** | ₪ םיקידצ לש ןדוככבו .תוכנ?אד . . ודובכבו ,(םש) יאו קידצ לש ודובכב | ן ייזובו

 ,'כג ןיחושש :ן [םיחושש | כ םתה ןנח ,1א ןנינת ןמת ,ןיאְד אינה ,ן ינאת .8 [ינת | ן הנא 8 | ל ל

 | 1א םידומגו /₪גָו םידומו | אד תובאב .פ הנשאו ,2נ] [הנושאו | ןריאפד החוש םדאש ,*א החושש =
 | תנ"אוד חושל .'אפ [החשי | 5 תוחשל אב םאו ,ץְֶוְד החושהו ,'א החוש םא .לאפ [החוש םאו 4

 הכרב לכ תלחת ,ן תוכרבה לכ לע הלחת ,פ הכרבו הכְרב . . תלחת ,1 |הכרב לכ תליחת 5 | ך ןּב תא רב

 ,ן תוכרבה לכ לע ףוסו הליחת .'אפ תכרב . .לכ תלחת | ן ךלמה | א הכרבה לכ תלחת תחוש היה ,[ןאיד החוש |
  תכאןד היהשמ ךלמה ,"ֶל . . ךלמ .פ [היהש ימ 6 | כ ףופו הלחת ,ןך*א ך החוש הכרב לכ ףוסו הכרב לכ תלחתב
 | ן הלפת לש תוכרבה לכ | ם רמוגש דע ,ן רמוג אוהש דע | ₪ פקוז וניא בוש ,2] ףקוז היה אל | ,ן תיחשב . .
 לא ,1א םימשה תושורפ ויפכו ויכרב . . הלפתה . . לא [1 וגו -- לא* 7 | גול תולככגו [תכאפד תולככ יהיו*

 . תג'אופ איה (תגְו וזיאו .'א וז יאו) וזיא 8 | ל וגו ,פ 'וגו ייי לא .?א 'ןגו הנחתהו . . לא ,ך המימשה .. =
 ןב יול | 'א תספתנו 9 | כל הכרב [תגאופְד הכירכ* | "אד וזיאו ,תנ'אופ איה וזיא | אד וויאו

 | .ם'א חספתנו |  ןך  העירכ .בל הכרב [ גלאופדיל הכירב* | ת?אד יפיס רבו כנו יפיפ רב . . ,1א יסיס \

 [וגו 11 | כ ןידרוי ןח = [ךתוכזב | ית"אד םיללטה .כ'אופ [סיללטהו | יתאוד ךתוכזב = :כם [םימשגה 10 <
 | ן הוי יר - - מ (םילהת) יתכנא ך הדוהי | 'ר הימחג 'רו הדוהי 'ר | ינ!א] יכררמ םשב ךלמל רתסא רמאתו 2?

 : | יכג'אופיד ל .ת"אד יתרצנ ךידקפ יכ [וגו | ילאד רמוא .תכנ"או [רטא
 תוכרבה ירה ךליאו ןאכמ ימלוע תא ךרבל קוקז יתייה ןאכ דע גל רמאש הכרבה תא ול רפמש (ןמחנ 'ר) 'הימחנ 'ר

 וכו ךלמל לשמ 'וכו קחצי דסעש ןויכ (ךירב הכרב היל ביהי תאד ןאמל) ךירב הכרבל ךל ינהאד ןאמלו ךל .תודופמ
 .הימרי 'ר רמא 1 | :םש הכרבה תאזו אמוחנת ישרדמבו םש אתקיפפב היכרב 'ר תחיתפב רמאמה ןונגס ע?ועו <
 ודובכב ודובכמ .ריתי קידצ לש ודובכב ה"'בקה רימחה קחצי בר ךב לאומש בר םשב הימרי 'ר 'יגה לאומש שרדמב
 ק"ררבו ,םירחא י'ע ולקי יזובו ןדבכא ינא דבכא ידבכמ יכ ה"כקה לש ודובכב "וגו ךכובמ הכרבאו ביתכ קידצ לש

 ודובכב קחצי רב .לאומש 'ר םשב אמחנמ 'ר  קיתעה לודגח שרדמבו ,לאומש יר םשב הימרי 'ר !יגה םש לאומש
 וניצמ ןכו לייכ ןוילגב ףסונ רמאמה ףוסלו ,'וכו רמוא אוה ודובכב לבא ימצעב ינא ראא ךללקמ רמוא אוה קידצלש
 הליחת הנושאר הכרב ןהב ןיחושש תוכְרב וליא םש אתפסותב .ינח 8 :ע"'צו 'וגו םהידי תא 'טושה לכ וכמסו 1

 ולא איגוסה לכ םש תוכרב 'שוריבו ;החשי אלש ותוא ןידמלמ הכרבו הכרב לכב החושהו ףוסו הליחת םידומבו פו
 חחושה 'וכו םידומבו ףוסו הליחת ('נושארב) ושארב ןהב ןיחחושש (תוכרב ולא ינת אצנגמ 'ד תוכרב ישוריבו) תוכרב

 ףוס לע חחוש לודג ןהכ ל"ביר םשב ןמחנ רב קחצי 'ר חושי אלש ותוא ןידמלמ הכרבו הכרב לכ לע .(החושהו)
 ךלמה לי'ביר םשב ןומיס 'ר הכרבוהכרב לכ ףוסו הכרבו הכרב לכ (שארב ךלמהו) שאר ךלמה הכרבו הכרְב לכ (ףופב
 (איה וז יא) וז יא ויכרב לע עורכמ "וכו תולככ יהיו ט"מ ותליפת לכ םילשמ אוהש דע (ףקוז) ףקזג וגיא ערוכ אוהשמ
 הארה יסיס רב יול 'ר אפרתנו חספנו 'ר ינפל הכירב הארה אבר אייח 'ר הכירב 07 וז יאו) וז יאו העירכ
 יאו העירכ איה וז יא ה'פ הכוס ישוריב אתיאדכו וניגפלש 'יגה יפל םש ל"צו ,אפרתנ אלו חספנו יבר ינפל העירכ
 ולא רית םש תוכרב ילבבבו ,'וכו הכי ר ב הארה יסיס רב יול וכו העיר כ הארה הבר הייח 'ר הכירב איה וז
 ןידמלמ הכרבו הכרב לָכ תלחתבו הכרבו הכרב לכ ףוסב חושל אב םאו 'וכו האדוהב 'וכו תובאב ןהב החוש םדאש תוכרב
 ךלמהו הכרבו הכרב לכ ףוסב לודג ןהכ ונרמאש ומכ טוידה ארפק רב םושמ ל"'ביר רמא יזפ ןב שרא החשי אלש ותוא
 תליח ת לודג ןהכ 'וכו טוידה ל"בירד הינימ יל אשרפמ ידידל ינמחנ רב קחצי .ר"א הכרבו הכרב לכ ףוסו 'וכו תלחת
 'וכו םיפא לע הריק רי'ת ויכרב לע עורכמ 'וכו תולככ יהיו 'נש ףקוז וגיא בוש ערכש ןויכ ךלמה הכרבו הכרב לכ
 'וכו הדיק ר'ת םש תועובשו הליגמב ןכו ,ס''דב 'יעו 'וכו םילגרו םידי טושיפ וז האוחתשה 'וכו םיכרב לע העירכ

 שרפתנ אל ימלשוריבו ןאכ ר"בבו ,עלטיאו יברד הימק הריק ,וחא יול םש תינעתו הכוסב ןכו םש הליגמב דועו =
 :םש תוכרב ישורי ו'זרהמ 'יפב .יועו ימלשוריבו ןאכ הכירב אוה ילבבד הדיקו ,הכירב איה וז יאו העירכ איה וז יא
 870 רצ ליעל י"מב !יעו ע"פב רמאמ ליחתמ ןאכ .'וכו עדיו היה 10 :'ב ייק. ייהבמב ייעו ל"יכְב ה"כ .יסוס ןב יול 9
 רי וב וחלש שרתו ןתגְּב םא היל תפכיא המ יִכְו לרע שורושחאו לוהמ יכדרמ .לוהמ הז 11  :'וכו ךמע ד"הה ה"דב



 שי

 כ בי טל השרפ | ךלךל 6
 ללפתמ היה סהרכא ,ךרבתנש רע ול המישה אלו ךרבתנש דע םהרבאמ הרפ םא םש אל יול
 הלוחה לצא ךלוה םהרבא רבד ףוס אל 'מא אנוה 'ר  ,םיאפרתמו םילוחה לע ,תודקפג ןהו תורקעל
 ותוכזב תולוצינ ויה םיב תושרפמ ויהש תוניפס וליפא הנינח 'ר רמא ,חיורמו והאור הלוח אלא
 לארשילש ןיי יוצמ םיוג ןייש םוקמ לכב ,ארמח ליזמ הלח אלא ,ויה ךסנ ןיילש אלו ,םהרבאלש
 המורפ םדא לטנ אל (י א בויא) תכרב וידי השעמ השע ןכ בויאל ףא קחצי 'ר רמא  ,לווב רכמנ
 םיאמטה תא תרהטמ וז הכירב המ ,הכירב היהו הכרב היהו :תינש סעפ ונממ לוטיל ךרצו בויאמ
 .הכרב היהו רמול רומלת המ ךכרבאו בותכ רבכ היכרב 'ר רמא :םיקוחו ברקמ תא ףא
 ינהד ןמל ,ךְל תורוסמ תוכרבה ירה ךליאו ןכימ ,ימלוע תא ךרבל קוקו יתייה ןכ דע ול רמא אלא
 : : ךרב הכרבמל ךל

 ךל נ"ע סעוסנס 7 :סש סבכ כבדמכ 6 :'3 ו"ט בניב ,'5 ב""ק סיספפ 6 | :'6 נס םועני "צ 8  :די'פ יכ 'קי 1
 < ,('6 ט"5ק) סככנס ססה 'פ ססקיקפ ,'ס יס 'ס סילקס םטכדע ,'ע "סם סשכ 'ד "ס ךל ךל סעוסנפ ,ז'" 'יכ סעכ 'ס י'יכ ךל
 :'ס "סם סט סמוסנס ,'ס "ק סככנס םסז '| "מ סעומנס

 | תלאד 'ל :פ ךיכרכמ הכרבאו ןינמכ .1א ח"מר םהרבא ףא ,(םש) י הנומשו 'מו םיתאמ םהרבא ךיתויתוא

 ! ית"אְ פהרבאמ ₪ .כנ'אש [ךרכתנש | ן םהרבא ₪ [|ל | ית"אד המש ,ךכנ'אופ [המישה 1
 = [םנאופ ןהו* | יִנְו תורקעה לע ,?א תורקע לע 2 | ם ללפתנ [ללפתמ היה | י?אד -. דציכ [21!אפ סהרבא
 /פ ןיאפרתמ ןהו | כ םילוחל .ית'אוד . . לעו .1'אפ [םילוחה לע | כא תודלוי [תודקפנ | י ויהו .תדל םהו
 = /5אפ [אנוה יר | י ןיחוורתמ םהו ,ָן'ְד ןיחיורמ (] ןהו) םהו /תכ?א םיחיורמ ([ך ןהו) סחו ,?א] םיחוורמ םהו

 /ינ?אְד ותוא האור ,ןך [והאור | ית'ַאְוְד הלוחה ,בגפ [הלוח 3 | 5 הלוח | יִתְוְד אנוה בר ,ן אנוח 'ר
 | כ'א יל .ן ןהש [ויהש | י יל וליפא | א . . היהו ,י חיורמ אוהו ,] חוורמו ,] חיוורמו | כ ותוא האורו ךלוה
 /'כ תולצנ ,ן תולצינ | ן 5 ,ת ויה אל .ל ןה [יכגאפד ויה* | יתכנאוְד לודגה =. /פ [םיב | א תושירפמ
 אהמתא ,ייפנ'או'ְך [אלא | 'א 'יבא םהרבא 4 | | ןך ותוכזב אלא , תוכזב ,ן לש תוכזב | ₪ תולצומ

 | ם ליחמ ,ן ליזות ,'א ליזומו ,ך ליזומ יִדְל ליזמו [כנ?א ליזמ* | ירתאפד אלח :כנו [הלח | תלאפד
 .:נ'או [השע ןכ | י םאו | כ יל רכמנ 5 | גפ יל לש | או יל ןיי | י ךסנ ,כ םיוגלש / תלאד פיוגה ,נ'או [םיוג
 א [תינש | ל לטיל [לוטיל** | יי ךרצוהו ,תאד ךרטצנו ,כנ'אפ ךירצו .ן [ךוצו 6 | יתכ"אפד ןכ השע
 | יכ וזה הכירבה | 'אפ 'ל .ית"אְך הכירב היב ירק :כנַזח הכירב היהו | כ תרחא ,יתַנאְוְד היינש
 םיקוהר) תחת םינכמו םיקוחר .ית?אד םימשבש םהיבאל םרהטמו םיקוחר , 1'א] םיקוחרה תא ,זְד [םיקוחר 7

 ,יכנאפד ןאכ 8 | כנ הטו | ית?א הככרבאו ,'אְד הכרבאו ,גןפ [ךכרבאו | כפ הגינשה יפנכ ( תחת

 [גו ןמל* | כ ךדיב [ךל | ₪ תוכרכה ,'א תוכרבה לכ ירה ,ן] תוכרב ירה 8 | יכ'אפ 'ל תא | תך ןודכ
 ,"יתלאוד אכרכמל .גחפ [הכרגמל 9 | תן יזאחד .יאְד יזחד .חופ [ינהד | פל המל .תֶד ןאמלו יא ןאמל

 8 | ית"אפד ךירג .כג'אחו [ךרב | *א ךרבמל
 ןאכ יתחנהו ,ךיתותוא ףא ךומסב םג ג''יכו ו"יכבו ,פ''יכב הכו ךיתותוא בותכ ןאכ םגש יאר ירחא יתיארו ,ויתויתוא
 ויו הנומ וניאו הככרבאו בותכ וליאכ ךכרבאו ןיינמ שרודו ,168 רצ קיטאממארג ידנאמ עקעדלענ ייעו ,'יגה וז
 :חימר ןובשחב הלוע ךכ םהרכא שוריפה ףסונ כיייכבו ,נ"חב םג 'יעו ח"'מר ויתותוא ןינמ םהרבא ןכו ,שומישה
 תתיה םימרה קוסיפ תעשב דימש רמא ל"רש עמשמו ,תינמי ןייש דוקינב ל"יכב םש ןכו אמוש ןושל .םש אל 1
 הנוק אוהש העשב הנוק לש וכררש םש אל ליז יישר ןושל בתכ א"אבו ,רכומה לע וא הנוקה לע הרוש הכרבה
 ןיב הנוק ןיב ונממ ךרבתמ הרוחס ןמע השועש ימ לכש ךרבתנש דע ול המש אלו הוש אוה המכ רבדה תא םש אוה
 .תורקעל 2 :ונינפל ומכ המישה אלו 'יגה א"יכו טייכ ריב 'יפבו ,'וכו הנימ ומש יוכו הל ומש 'א הייל טיב 'יעו ,ול רכומ
 - אל :195 רצ ליעל םג 'יע 'יחיורמ םיחוורמ םהו םילוחה (לעו) לע 'יגהלו ,כייכו 'א א"יכו פ'יכבו ו"דו ר'פדב םג היכו
 = .וליפא םש תומביב רזעלא 'ר רמאמב ותמגוד רמאמה .'וכו תוניפס וליפא 8 : 852 רצ ליעל ייעו דבלב אל  .רבר ףוס
 ןיי סיכילומ ויהו אילגב המודק התיח םימרכ תעטמו ,לארשי ליבשב אלא תוכרבתמ ןניא אימפסאל אילגמ תואבה תוניפס
 תלח ינשמו הימתב ויה ךסנ ןיי לש אלו אכה ךירפו ,(77 דצ 'ו ארודהמ ןעצנאלפרוטלוק ןהעה 'יעו) אימפסאל אילגמ
 "= ותשי םיבר יכ ןייל לוז םרוגש בוט ץמוחה וליפאש םהיפב היה לשמד ת"פיב שרפמדכ 'רנו ארמח ליזמ
 = .ןכלו לוזב רכמנ רשכה ןיי היהי םייוגל אצמנש ייעש תלעות וב שי ךסנ ןיי אכה ןכו רקויב ךכ לכ ןייה תיהי אלו
 = "אלח איג 'ב אייכ ןוילגב ןמסנ ןכו ליזמו 'יגה ר"פד טוקליבו ו"דו ר'פרבו ליייכבו ,ותוכזב ךסנ ןיי תוניפס תולוציג ויה
 " = :תלמה וזב זירפהל ייכה לש וכרדש י'פעא ל"יכב ןאכ אתיל אהטתא תלמש המית תצקו ,כ"מב ייעו ליזמ יתהגהו ליזטו
 "  בויאמ הטורפ לטונה לכ קחצי בר רב לאומש ר"א תכרב וידי השעמ יאמ םש :י'בב שרדה ןכו .'וכו וידי השעמ 5
 "  תיתו הכרב היהו א'ד םש רימבבו ,'וכו וז הכירב המ הכירב היב ירק הכרב שרוד .הכירב היהו 6 : ךרבתמ
 < הכרב היהו א"ד קתעוה לודגה שרדמבו ,הניכשה יפנכ תחת םיקוחר ברקמ התא ףא 'וכו וזח הכירבה המ הכירב
 .ןמל 8 = :'וכו ריעה ימ ה'דב 16 דצ ליעל י'מבו נ"חעו ןרהטמו ןיקוחרה תא ברקמ תתא ךכ 'וכו וז הכירב המ
 . העשמ תייבקה ליא הכרב היהו אי'ד ךורא רמאמ םש ךל ךל ביימ אמוחנתבו ,ךרב ךרבל ךל ברעיש ימל .ךל ינהד
 . םיהלא ךרביו 'נש וינבלו חנל יתכרבו םיהלא םתוא ךרביו ינש יתוירב ךרבל קוקז יתייה וישכע דעו ימלוע יתארבש
 <  דיתמל לשמ 'וכו קחצי רמעש ןויכ אלא חשע אלו הכרב היהו רמאנש הכרבה לע יושע התא ךליאו ןאכמ חנ תא
 "המ ךכרבאו 'יתכ רבכ הכרב היהו םש ר"מבבו ,םש אשנ בי'מ אמוחנתבו .שיייעו 'וכו סדרפ ול היהש ר"וב ךלמל
 .ינש יתוירב תא ךרבל קוקז יתייה וישכע דעו ימלוע יתארבשמ ה"בקה ול רמא רז ע ל א 'ר רמא הכרב היהו ל"ת
 תכרבמל ךל יגהד ןאמל ךל תורוסמ תוכרבה ירה ךליאו ןאכמ לבא 'וכו חנ תא םיהלא ךרביו רמואו 'וכו םתוא ךרביו
 = ומלוע תא ה'"'בקה ךרבמ היה הליחתבש אצומ תא םש םילחת שרדמבו ,'וכו סדרפ ול היהש ךלמל לשמ 'וכו ךורב
 .  רסא הכרב היהו והמ לכב םהרבא תא ךרב 'הו 'נש וכריבו םהרבא רמע 'וכו חנ דמעש ןויכ 'וכו םתוא ךרביו ינש



 5 3 טל חשרפ ךל ךל
 דוד לדגמכ םש לע ןכימ לדגמו ןכימ למרתו לקמ איה המו ,אטינומ ול אצי (וי רי איה תוצראה
 ךלוה ועמשו ךלמה תיבב יכדומ לודג יכ יכדומ ,(ד ד שיתש) 'וג) תויפלתל יונב ךראוצ
 יר רמא :ןכימ כהז תרטעו ןכימ רפאו קש איה המו ,ןטינומ ול אצי (ר ט רחסא) תונידמה לכב
 רמא ,תמרוק ךלש םא תמדוק ילש םא ערוי תא ןיא לכא הרשע הנומשב הכרב ינא ךעבוק קחצי
 היחמ םירמוא ךכרחאו םהרבא ןנמ םירמוא ןהש ימ ילשל תמדוק ךלש אריעו 'ר םשב אחא 'ר
 הז יהב (ה וט תישארב) המימשה אלא 'תכ ןיא םימשה אנ שבה הילע רמא והבא 'ר :םיתמה
 ןייגימ ךיחותוא ויהי ןדוי 'ר רמא ,הברו הרפ התאו ךמש לע ופיסומ ינירה ,םלועה תא יתארב
 יר רמא | : הנומשו םיעבראו םיתאמ ךיתותוא ףא הנומשו םיעבראו םיתאמ ךכרבאו המ ,ךכרבאו

 / 'ס ייפ ךל ךל נימ סעוסנפ ,'כ זיק סיספפ ,ד''כ יכ טוקלי 8 = : (ו"ט 'ס) סלי יכדכעו 'פ כססל םכדמ ,כ''פ ס''כדפ 2
 6עוסכפ ך :  109 דלו 107 75 ליעל "ע | :ג/ע ףלס 'כ ייסד 'קל  ,סט עוקל 6 :סע סבל לנדפנ ,'ד "כ סט סעוסנפ
 :ף "כ סכע ייס נייפ

 [איה המו | ('א יל . . אצי) יתכ?אוד סלועב (כ ולש ןוטינומ ,ן אטינומ) ןוטינומ ,ף [אטינומ | כ יל 1
 | יתאוד לימרתו , גפ [למרתו | יתכג'אופְד ולש (ן אטינומ) ןוטינומ (?אְד היה המ ,2 והמ ,ן אוהמו) אוהמו
 'ַפ אפינומ ,תןאד ןוטיגומ | א אצי ,(םש) יָנְו ול אציש 8 | אל יוגו [יתכג?אוְד תונידטה -- ועמשו* 2
 (] אוהמו) והמו [(7 היה) איה* המו | (פש) יכנ'או םלועב ('א ולש ןטינומ ,כ ולש ןוטינומ ,] אטינומ) ןוטינומ

 'פ [קחי 4 | 'א ₪ א"ד ,כחפ - ךכרבאו [רמא | יתכנאוד ולש (ן אטינומ ,'א ןטינומ) ןוטינומ

 הנמשב [י'אָוָּפְד הרשע הנומשב* | א ךל עבקא .יתכג"אחופד דל ינא עבוק | "א והבא .יתכ"אחוד ודו
 ,ן םאו | י ךלשל - [תמדוק | ] ךלש | 'א עדת אל [עדוי -- ןיא | זך תוכרב ח"יב א ח"יב ,51ל -
 | ג איחא ,?א היוחא ,[ך אווחא ,ָך הווחא ,כ1א הוחא ,חופ [אחא 5 | י ילשל ., [תמדוק | ן ילש | 5 וא
 ,י אוהשמ ,ןְו םה הלחתנש ,ך ןהש העשב ,'א םהש ,זֶד םהשמ ,כנופ ןהשמ | 'א] רב ,כ 'רב [י'ר םשב
 רחאו | א םהרבא ןגמ םהרבא יהלא | י רמוא ,פְד ימוא ,גל "וא [כ'אזה םירמוא* | *א אוהש העשב
 ,* רמוא ,ן 'וא םה ל יטא [ןְך םירמוא* | ן יל ,?א כי'חא ,ןִד ןכ רחא ,!ך ךכ רחא ,תן'א כיחאו ,כ18 [ךכ

 .יכאחופ [פימשה | תו המימשה ₪. [א: | יתכ"אחופד 'ל :'א הז לע ,1 [היע 6 | תכנאפד 'ל
 רמא ₪ 'הב ,י'א איהב ,[ וז א"הב ,(ייהד) יִכ הז איהב ,שנ הז י"הב | ןאכ (ן] ןכ) 'תכ ןיא | ךִד םימש

 ₪ הפיפומ ,(סש) ישכנ'אחו [ופיסומ | ש ימלוע 7 | ך הז היבקה ףיסוה ,[זְך הזב היבקה ףיסוח :?א א"הב הי'בה

 | ירתכאחד ךיתויתוא .נופ [ךיתותוא | י ל .ירתאד ויהי .*רכפ והי ."רגהו [ויהי | ית"אְד איה ףיסומ <
 . 7 הכרבאו ,1ך?אח"ל הככרבא ,'ִאְו ךכובא ,י]ך הככרבאו ,?ךַנ [ךכרבאו 8 | 5 'ל .?ך ןינמכ [ןיינימ

 ,ייףכַ הככובא המ .'אָו ךכובא המ ,ל . . והמ [?ךָנ ךכרבאו המ* | ₪ 'ל ,2 הנמשו םיעבראו םיתאמ

 ,?ף חימר ןינמ ,יכאזְך חימר ,1 הנמשו . . םיתאמ ןינמ , הנמשו . . םיתאמ [הנמשו -- םיתאמ | תאפך יל

 ףא ,?ך חימר ןינמ . . ,יִכְזְז ח"מר ךיתויתוא ףא + נל הנומשו . . ףא [ן הנמשו -- ףא* | !"ך םירביא ח"מר . .

 ולש הטינומ התיה המו 'וכו תונידמה לכב תכלוה ולש הטינומ יכדרמ היה ךכ ץראה לכב תכלוה ולש הטינומ
 ,160 דצ ןעצנימ ןעשידוי רעד עטכישעג יוועל 'יעו םש רתסא שרדמב ןכו 'וכו ןאכמ רתס או ןאכמ יכדרמ
 שאר קתעוה טינמ 'ע ךורעבו ,אטינומו ןוטינומ פייכבו אטיגומ ו"יכבו ןוטינומ רמאמה לכב ןאכ 'יגה דו ר''פדבו
 טיייכ ר"ב "'פבו ,םש נ"חבו 847 רצו 841 דצ ליעל םג 'יעו 'וכו םלועב ןיטיגומ ןהל אציש ןה העברא רמאמה
 רמואה ומכ (ןיטינומ) ןוטינומ יתדוצמו יעלפ בוש רחושב שרפמו עבטמ (ןיטיגומ א"יכב) ןוטינומ שוריפב אבוה א"יכו
 ולקמ חקיו 'גרתו ,הלחתב העור היהש זמרל .למרתו לקמ 1 :'ז ייפ חי'י בימ םילהת שרדמב 'יעו הקדצל וז עלס
 ולקטב ךלוה אוה וימי לכש העורה ןמ 'וכו ןיאש יב 'יס ג''כ םילהת שרדמ םג 'יעו הילימרתבו ('מ זי א"ש) טוקליבו 'ןכו ודיב
 שרדהמ יולכ 'וכו עדוי תא ןיא לבא ע"שב הכרב ינא ךעבוק ך כר ב או שרוד .קחצי 'ר רמא 8 :'וכו ולימרתבו
 שאו אהתש הכרוב היהו שרודש 'רג אריעז 'ר םשב א'רו תורובג וא תמדוק תובא םא חכומ וניא ךכרבאו
 םהשמ יתכרבל תמדוק ךתכוב הכר ב הי הו אריעז רב אייח 'ר רמא ר"מבב ה''כו 'וכו ילשל תמדוק ךלש תוכרבה
 שיקל ןב ןועמש רי'א 'ב זי"יק םיחפפמ רמאמה הלחת רדסנ םשו ,םיתמה היחמ םירמוא ךכ רחא םהרבא ןגמ 'ירמוא

 יתלא םירמואש הז ךמש הלדגאו קחצי יהלא םירמואש הז ךכרבאו םהרבא יחלא םירמואש הז לודג יוגל
 (ןימתוח ךב םש םיחספב) םהרבא ןגמ םירמואו ןימתוח ךב הכרב היחו רמול דומלת ןלוכב ןימתוח ויה* לוכי בקעי
 םירמוא ןהשמ יתכרבל תמדוק ךתכרב הכרב היהו והמ הכרב היהו ימתס רמאמה םש ב''מ אמוחגתבו ,ןלוכב ןימתוח ןיאו
 הלחתבו 'וכו תמדוק ךתכרבש והמ הכרב היהו םש אטוחגתב ןכו םיתמה היחמ םירמוא ךכ רחאו םהרבא ןגמ
 ,'וכו ךל יגא עבוק (ןדוי) קחצי ר'א ך כ רב או ייגה כיוכו חי'יכו פייכבו ,םיתמה היחמ כ"חאו םהרבא ןגמ םירמוא
 תלמ ינפל יטיש יניב ךכרבאו תלמ הגוח ל"יכבו ;,רמואה םש טמשנ םשו רמאמה שארב ג'יכב ךכרבאו אחיא ןכו
 ייגה אפירע ינשה רמאמבו ,הכרב היהו א'ס ןמסנ ןוילגבו 'וכו ךעבוק ךכרבאו קחצי רייא הגוה ולאכ 'רנו ךעבוק
 ימ תביתכו ,656 רצ גי'ח א'הגאו זי 'יסו יט יס דיפפ ןמקלו 6 דצ ליעלו ג"חעו אריעז 'רב (הווחא הוחא) אחא רי"יא
 ,רטואה םש ןאכ םג םש טמשנו ג"יכב תילע הייכו ל"יכב ה"כ .הילע רמא והבא 'ר 6 : 879 דצ ליעל "מב 'וע ןהש
 תלדגאו שרדה שרדמב ןאכ רסחש ליידוה 'יחב שרפמש ומכ 'רנו ,'וכו אנ טבה הז לע רמא והבא 'ר 'א א"יכבו
 לע ופיסומ ינירה 'וכו 'תכ ןיא םימשח אנ שבה שרדה הז לע רמא והבא 'רו .'וכו ךמש לע 'ח ףיסומ ינירה ךמ ש
 הדוהי ר"א ך מ ש הל רג או םש הרש יח בימ אמוחנתב ןכו 'וכו ךיתותוא ויהי רמא ןדוי 'רו הברו הרפ התאו ךמש
 שרפמ ןכו 'וכו חימר ךמש ףא ח'מר םירבא המ ךבש םירבא ןינמל ךמש השוע ינא םהרבאל ה"בקח רמא םולש ריב יולה
 דגנכ ח'מר הלוע םהרבאו 'וכו ךסש לע תוא ףיסומ ינירה ךטש הלדגאו והזו ת"הע י"שריפב ףסונה א"ס 'יפב
 אהב ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר םארבהב 107 רצ ליעל 'יע םלועה תא יתארב הז יהב שרדהלו ,סדא לש וירביא
 תויתואה יתהגה םשו ,ויתותוא 246 רצו (י"מב שייייעו) תותואה 140 דצ ליעל ל"יכב ןכו .ךיתותוא 7 :'וכו םארב



 ב בי טל השרפ ךל ךל 4

 רמא :תוהמיא עבראו תובא השלש ןהש ורשיב ןכ .בותכ תוכרב עבראו תולודנ שלש אבא יר התיחא
 ,םשה תאו האיציה תא תטעממ היבירו הייריפ תטעממ םירכד השלשל תמרגמ ךררהש יפל היכרב יר
 הלדגאו םשה תא תטעממ ,ךכרבאו האיציה תטעממ ,לודג יונל ךשעאו היברו הייריפ תטעממ
 : ןוממ אלו רפח תא שפנ אל תא םרב שפנ רתאל רתאמ קולח תיבל תיבמ ימאר םופלו ,ךמש
 ?םהרבא .םלועב ןטינומ םהל אציש םה העברא ,םלועב ןטינומ ול אציש ובלח יר 'שמ היכרב יר
 תא י*י יהיו עשוהי ,ןכימ הלותבו רוחב ןכימ הניקזו ןקז איה המו ,אשינומ ול אצי יונו ךשעאו
 פארו ןכימ רוש איה המו ,םלועב אשינומ ול אצי (זכו עשוה) ץראה לכב ועמש יהיו עשוהי
 לכב רוד םש אציו רוד ,(י גל םירבד) 'וג םאר ינרקו ול רדה רוש רוכב םש לע ןנימ

 :'כ 55 קי'כ ,זי" 'כ עטוסי קלי ,סש עוקל" 5 :'ג "ק ג"'כ סילסס טכדע ייע 2

 אבא 'ר [אבא 'ר | ?א תייוח ,ך" אתייוח .תףכ אתה ,)] התייח ,פ5 התיח 1 | תן*אָד ךהוא השוע

 /ת?אְָד ורמא אבא רב אייה . . אבא 'רו ,] אבא רב הייח ..אבא , 'מא אייח ..אבא 'ר ,ן אייח 'רד הירב
 ,ילרתכנופ [עבראו | ת תולודיג | תיאד השלש ,'א!דךיג .ירכנזחופ [שלש |  ם יא אבא רב אייח 'ר
 /*ףךכנ'או [היכרב 2 | תוהמא | באד ידו | :אְד שלש ,כ:א 'ג .יתנופ [השלש | ?אְך העבראו אד 'דו

 /ז] [תטעממ | היברו הירפ | ל הטעממ [תטעממ** | [ך השלש ,כ יגל | י*ךְופ תמרוג | תיאְד אייח
 | ח . .תטעממ .יתכנ?אוְד תא תטעממו ,פ [תאו | נְ] האצוה | י יל תא 4 | ] הברמו ,יתוכאפְך תטעממו
 ייתיאפד . . תא .'א [האיציה | ן הברמ [תהטעממ | [ך ₪ רמא [ךשעאו.| הירפ | ן תטעממש לע [תטעממ 8

 ןירמאד א ירמאד :5נ] ןירטאד | י םופל 4 | ד ₪ רמא [הלדגאו | [ך -. רמא [ךכרבאו | ן] האצוה תא
 יר םושמ 5 | או רסח תא =, [ןוממ אלו | א שפנ אל ,2 רסח שפנ אל | יתיאְד ישניא (י]זְר ירמאר)
 ול ,יכנפ ןוטינומ ול | יו -, ךמש הלדגאו [אציש | ן ובלח 'ר םשב יול 'ר םשב /תרנאפְד . . םשב ,כ ובלח
 = /ת פהלש . . .יכנ'אפד ןוטינומ | תיל פהל | י ןה יד | ל יל [םלועב** | תאְד ולש ןוטינומ ,ן אטינומ
 [וגו 6 | (עשוהי) י =. יכררמו דוד עשוהי םהרבא םה ולא [םהרבא | ) יל םלועב [ ן אטינומ ,ע?א ןיטינומ
 | (םש)י ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג יוגל ,"7 ךמש הלדגאו ,'א יוגו לודג וגל ,יתכנאפְ לודג יוגל
 (ן אטינומ) ןוטינומ (י והמ ,ן אוהמו) והמו [איה המו | (יִכ יל . . ול אצי) 1 םלועב . . :תאפְד ןוטינומ

 אצי 7 | ן הז רצמ [ןכימ | (םש) ו הרוחבו [הלותבו | (סש) ין רוחבו | ן הז דצמ [ןכיט | *תכנ?אחופד ולש
 ,תנ ןוטינומ יא . . ולש ןטינומ ,י"אַחְד . . ןוטינמ .ןפ [םלועב אטינומ | (םש) יכ 'ל ,'א אצי [ול
 ּ' | ח סאו | יכ'אחו ולש (ן אפינוט .'א ןטינומ) ןוטינומ והמו ,?אְד והמ : ךפ והמו | (םש) יכ יל

 רילומ םתרבא לבא דילומ ןיא םרבא ומש לע 'ה ףסונ אהיש 'וכו השדח היריב ךארוב ינאשמ ייפ ילואו ,עיקרה תא
 ינאש ימ תביתכו ,הברו הרפ התאו ךמש לע ופיסומ ינירה 'וכו הז יהב 'וכו אנ טבה ךומסב והבא 'ר רטאמכו
 היתא 44 רצ ליעל ל"יכב ןכו התיח םוקמב התיחא ליייכב ה"כ .תתיחא 1 :  879 רצ ליעל י"מב ייע לייכב
 נ"'חעו אבא רב אייח 'רד 'ירב אבא 'ר אוה אבא 'רו ,520 רצ בח ת"הגאב םג ייעו אייח םוקמב תייחא 125 דצו
 = ץיכב םג אתיל ר מ א תלמו ,אבא 'ר םשב רמואה אוה התיח רב ל"רו ,רזעלא 'ר םשב ה"'דב 116 דצ ליעל י"מב
 אבא רב אייח 'רד הירב אבא 'רו אתיח רב יול 'ר 'יגה ר"מבבו ,'וכו החיאש הידב 866 רצ ליעל י"מב ייעו גייכו
 רשא י'י 'תכד איה הלודג ךשעאו םיתש אלא וניא תולודג אלהו םש םיסומו 'וכו רשיב 'וכו תולודג תשלש 'מא
 םהרבאו םיתש ךמש הלדגאו תחא לודג וגל ךשעאו תולודג שלש שרפמ י"כ ריב 'פבו ,השמ תא השע
 ,עברא ךב וכרבנו שלש ךיכרבמ הכרבאו םיתש הכרב היהו תחא ךכרבאו תוכרב עבראו יוכו לודג יוגל חיתי ויה
 שלש םש שרפמו 'וכו עבראו תולודג שלש רמא 'וכו אבא רב אייח 'רד הירב הירכז 'ר שבתשנ יוכו ךשעאו 'פל ט"'קלבו
 תוכרב עבראו ןילודיג תהשלש אכא רב אייח ר"א 'יגה לודגה שרדמבו ,'וכו רואא ךללקמו תלדגאו ךשעאו תולודנ
 ךודהש יפל שרפמ סשו אייכו טיייכ ר"ב ייפבו תיייכו כ''יכו גיייכו יא א'יכו 'יסופדב םג היכו .תמרגמ 2  :'וכו
 ויסכנ האיציה תא תטעטמו ךרדב ותטמ שמשל ץרא ךרד ןיאש ריופ 'טעממ וללה תוכרב ךל ןתונ ינא 'וכו תמרגמ
 ךרדכ 'וכו תוצמב קוסעל א"יכב) ותיבב ותויהב תושעל לוכיש ומכ ךרדב תוצמה תא םייקל לוכי סֶרֶא ןיאש םשה תא תטעממו
 "אלב יאמש אתמב ישניא ירמאד יב הימק תבשב אתיאש ומכ םשה תא תטעממ שרפל רווחמו ,(ותיבב בשוימ םדאש

 ןוממה תא תטעממו 'וכו תטעממ 'וכו ת מ רו ג ךרדחש יפל שרפמו סרוג ת'הע י"'שריפבו , לייררב 'יעו יאבתות אתמ
 ידמבו ,ןוממב ךכרבאו סשה לעו ןוממה לע םינבה לע וחיטבהש וללה תוכרב שלשל קקזוה ךכְל םשה תא תטעממו
 ול רמא ךכל םשה תא תמעממ האיציב אקפנ תטעממ ריופב תטעממ 'וכו תמרגמ ךרדהש יפל היכרב ר"א לודגה
 יוגל 1 ול רמאנ .ךכל 'וכו םירבד השלשל םדאל תמרוג ךרדהש יפל ביר רמא ייגה םש ריימבבו ,'וכו ךשעאו
 תא ךל טעמת אלש ךמש הלדגאו האיציה תא ךרדה ךל טעמת אלש ךכרבאו תיברו הירפ ךל תטעממ ךרדה ןיאש לודג
 תא תטעממו ףוגה תא תקחושו תוסכה תא חלבמ השוע ךודה םיובד תשלש םש םילהת שרדמב עייעו 'וכו םשח
 יא תיבל תיבמ אצוי םדאשכ .'וכו תיבל תיבמ 4 :292 רצ ליעל ומכ ליייכב היבירו הייריפ תביתכו ,'וכו תאיציה
 בורמ ותיבמ תחא שפנ דבאמש םימעפ סוקמל םוקממ אצוי םדאשכ שפנ רתאל רתאמ דהא קולח דבאי אלש רשפא
 אל תא םרב שפנ רתאל רתאמ קולח אתיבל אתיבמ אלתמב ישניא ירמא 'יגה ר'מבבו ,(ייכ ר'יב 'יפ) ךרדה תוחרט
 ןוממ אל אכה םרב 'וכו רתאמ ןוממ קוליח תיבל תיבמ ישאניא ירמאד קיתעה לודגה ירמבו .רסח תא ןוממ אלו רפח שפנ
 ןטינומ ול אציש (טוקליו ו''יכ 'יג 'יעו) ךמש הלדגאו יוכו ךשעאו שרוד .ובלח 'ר ישמ היכרב 'ר 5 : שפנ אלו ריסח תא
 ,ךמש הלדגאו דייסל ותגווכו 'וגו ךשעאו סהרבא 'וכו םה העברא רמאמה איבמו םיכלמה ךרדכ ועבטמ טשפחיש םלועב
 ,כ"מב םג ייעו 'וכו ולש עבטמ ולש ןוטיגומ וז ךמש הלדגאו א'ד ט"קלבו 2 הלדגאו א''ס ל"ייכ ןוילגב ףסונ ןכו
 הלותבו רוחבו דחא דצמ הניקזו ןקז וניבא םהרבאלש עבטמ והזיאו 'וכו םילשורי לש עבטמ והזיא רית םש ק"כבו
 תלדגאו שירד ר"בב ובתכ סש תופסותבו ,הרשו םהרבא הניקזו ןקז הקברו קחצי הלותבו רוחב םש י'שריפו ,רחא רצמ
 ךלטה המ אתיא םש 'א''רדפבו ,ג"חעו ןאכמ ה ר ו ח ב ו רוחב ןאכמ הניקזו ןקז ןיטינומ והמו םלועב ןיטיגומ ול אציש ךֶמש

 וו ו
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 קו 42. ביו סל חשרפ ךל ךל

 ו רבוע היהש ךלמל הימחנ 'ר םשב  ןומיס ירב היכרב 'ר :(בכ ג לאקזתי) ךתוא רבדא םשו העקבה |
 איבהו םירבוצ השעו םש ולש איילימפ רימעהו םש ךלמה דמעו ושארמ תילגרמ הלפנו םוקמל םוקממ =

 תילגרמ ךלמה אצמ ורמא ,האצמ ישילשבו ,האצמ אלו ינישבו א ,האצמ אלו ןושארה רבכו תורבכ
 רוחנ גורש רער גלפ רבע חלש רשכפרא םש סחיל יל היה ךרוצ המ םהרבאל] היכקה רמא ךכ ,ולש |

 8 ךרוצ המ :רודל [היבקה רמא ךכ , (ח ט הימחנ) ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו ךליבשב אל ח
 ידכע דוד יתאצמ ךליבשב אל ישי רבוע ועוב ןומלש ןושחנ בדנימע סר ןורצח ץרפ סחייל יל ז

 | : (אכ טפ םילהת) ויתחשמ ישדק

 אי 'תכש המוא התוא ול רמא ,תומוא םיעבש תרמעה אל חנמו ול רמא לודג יונל ךשעאו |
 היכרב יר רמא : ךממ הדימעמ נא :0 ד פירגר) יוגו םיבורק םיהלא ול רשא לודנ יוג
 10 רב יול 'ר| :הבהו הרפ תא \השרח היריב ךארוכ ינאש ימ ךשעאו, אלא 'תכ ןיא .ךמיש

 ס'ייפ סנכ לנדפב ,ד"ס יכ טוקני 8 = : יפ ייפ בשיו סעוסנפ ,ס"פ סוכל טכדמ ,ס"'פ ףל6 יכ סיפסכ יקי ,ביס יכ-
 :'ף "ק סכש ייס 'ד 'יפ ךל ךל 3 סנוסכס

 [הלפגו -- היהש | אח = לשמ [ךלמל | תלאד יל :ן ןומיס 'ר ,(הימחנ) יפ ןומוס ירו ,22 [ןומוס '
 --דמעו . | 1 ושארבש רתכ לעמ .יתכ"אפְד ושאו לעמ ,!א [ושארמ | ןךכפ תוילגרמ 2" |

 /ף ,אילמפ ,,לָנ אילימפ ד .[איילימפ | ' ךלמה דימעהו | .י יל ,תן*אְד ךלטה דמע ,(םש) +
 תודככמ 9 | (סש) ות'אד סירובצ ,ןפ ןיד .יכ?א םירוביצ / ג ןיח .ל םיררבוצ [םירבוצ* | ןךאילמיפ ,(םש)יכ
 /1ך ינישב | א אה : ת"א הנושארה . . ,יכפ ןושארה תא ,(שש) יִנְחְו [ןושאוה | 'א דככ - . ,ת

 ,(ספש יתכנאחו [האצמ אלו | ם ינשה ןכו ,[ך ינשה דביכו ,1?א ינשה ,י'אְו ינשהו ,ת היינשב ,(םש)

 יא 'גהו :פ ישילשהו ,ןַח ישילשה ךביכו ,יכ ישילשב , ןך תישילשבו ,?אָד 'גבו .ן'ְד [ישילשבו | ם יל ,יד
 [ גופ ךינפל --- םהרבאל* 4 |. כ תוילגרמה ,[ך תוילגרמ ,זְד תילגרמה | (םש) יכ נח האצמו [האצמ |

 אלא .. ..רוחנ גורש וער גלפ רבע . ,סחיל .. המ ,כ ךינפל . . רוחנו גורש גלפ וער רבע . . סחייל . . ה
 פחיל ךֶרוצ הט | ,י ךינפל . . תאצמו ד"הה ךליבשב אל . . רבע דשכפרא . . סחייל . . המ אד ךינפל .

 חלש ,רשכפרא םש סחיל יל היה ךרוצ המ סהרבאל .ןך ךינפל . . ד*הה ךליבשב אלא .. רבע חלש דשכ
 ךרוצ תיל ךרוצ | ת דודל ול | כ ..ימא המ ,ן. . רמא ךכו [יתנ:אפדיל היבקה רמא ךכ*

 . . בדנימע [ו!כפ ישי -- בדנימע* | גל ןורצחו [יתכאופד ןורצח* | יתנ?אופְד טחיל 6

 תדמעה אל חג | א םתרבא ₪ [ול 8 | לשדק [תכ"אופד ישדק" 7 | תפ אלא [אל | ל יוגו /[ ]
 'תכ ןיא 10 | א הרימעא ית?אופד דימעמ ינא .כנְ [הדימעמ ינא | ן הילע [הב 9 | *א תוסוא 'ע | א

 .ירכגחפ ךהוא ארוב /'א [ךאווב | 'א ונאשכ ,רָנ ינאש הממ ,יתכא]פד ינאשמ | ל יל [אלא** | ןאנ

 " ךל ךל ךל שרדב :.אבוה הז רמאמ .יוכו היכרב 'ר 1. : נ''חעו  תאזה האירקה תא שבתשנ ןאכו האירקה
 יפכ תור שרדמבו /פייכו  ג"יכב םג אתיא ג"ר סשב ןוטיס 'רב היכרב 'ר ייגהו ,תור שרדמ ףופב א
 עבונ ךרעה הזו) 'וכו .ןומיס רב היכרב 'ר 'ע די'חסב ייעו ןומיס רב היכרב יר ויל !יס טייפ םילהת ירי

 לשמ ןומיס ירו היכרב 'ר ו"דו ר"פדב םש תור 'דמב רמאמה ןושלו ,ןומיס 'ר היכרב 'ר ייגה אפידעו , (ןיסז
 ולש אילמפ לכו ךלמ לש ובט המ םירמוא םיבשו םירכוע ויהו םש ולש אילמפ לכו ךלמה רמע 'וכו .רבוע

 ושאר לעמ תילגרמ הלפג ורמא ואר (ןאכ תדמוע ולש אילמפ לש הביט המו ןאכ דמוע ךלמ לש וביט המ ירוכמ '
 ךלמה השע הט יריכמ 'קליב) האצמ אלו דחאה רבצה תא רב כו תורבכמ איבהו רפעה תא רבצ הש

 ותילגרמ תא ךלמה אצמ ורמא 'האצמו ישילשהו האצמ אלו ינשהו (אצמ אלו 'א רבכו תודככמו תורבכ א
 היה ךרוצ המ (הכחמ יתייה ךל הפצמ יתייה ךל יריכמ 'קליב) הפצמ יתייה ךל ךל ךל םהרבאל רמא ₪

 אוה םרבא .ךליבשב אלא חרת רוחנ (גורש וער גלפ רבע החלש ליצו) גלפ רבע םר חלש דשפְכרא
 זעוב ןומלש ןושחנ רי םר ןורצח ץרפ סהייל יל היה ךרוצ המ דודל היבקה רמא ךכ 'וכו ובל |
 יתהגהו םיררבוצ שבתשנ ל"יכבו ,881 דצ ליעל םג 'יע אילימפ אילמפ כ*חו ,ידבע דוד יתאצמ ךלי

 ןושארה רבוצה ןושארה רבכו 'יפו  ,הרבכ ןושל תור 'מבו ןאכ תורבכמו ,רבוצ רבצ יע לי'תמע
 רטא ךכ דע הי'בקה רמא :ָךּכ ןמ גלר לייכבו ,האצמ ישילשה רבוצב ישילשבו 'וכו ינשה רבוצב

 חלש .דשכרפא םש סחיל יל היה ךרוצ המ םחרבאל, רפסה בתכל המוד .בתכב החיד וידב יטיש יניב
 : שיוועו בשי\ אמוחנתב לשמה רחא ןונגסבו ,ני'חעו ךומסבו ןאכ .תומשה יתמלשתו יתהגהו "ה''בקה *

 םיאורב סה רבכו לודג יוגל ךשעאו רטוא התאו תומוא וארבנ אלהו 'וכו תדמעה אל הנמו הייבקה
 אלא חנל םיפחיתמ לאושי :ןיאש .דועו לודג יוגל היהת ךתוכזב 'ולכ ךממ הדימעמ ינא 'וכו המ

 השע יתמוא אמח רב ןהכה סחנפ רא אתיא 'ה יד "יס ךל ךל  בי'מ אמוחנתבו ,תי'פיבו
 ןייושע ןה ירה רמאו השמ ןהב טיבהו הרותה תא ולבקו יניסל ואבו םירצממ לארשי ואצישכ לודג '
 םכח סע קר ינש הרותב ךינב לש ןתלודג והמ לודג יוגל ךשעאו איד לודג יוג ימו ינש ןקזל הי'בק

 טיי יט תישארב ט"קלב וע תומוא סועבש רפסמ ןינעבו ,שייייעו אמוחנת שרדממו ןאכ רייבמ קתעוה ר"מבבו
 ארבאש ךשעאו אלא 'ופו היכרב הייא ייגה ידו ר''פד ר"מבב .יוכו ךארוב ינאש ימ 10  :םש רעבאב שיר
 'וכו יברב ןהכה היכרב רי'א אתיא ךל .ךל במ אמוחנתבו ,'וכו עיקרה תא םיהלא שעיו רמאנש םשכ השדח .הירב

 תשדח הירב ךתוא ארוב ינאש ךשעאו אלא ןאכ ביתכ ןיא ךמישאו יוכו ךארא רשא ץראה לא 'וכו ךרואו ךליכשא
 ךמישאו ול רמא אל המל יו ייס הרש ייח םשו ,תורואמה ינש תא םיחלא שעיו עיקרה תא םיהלא שעיו רמאנש
 הלוגבש וניתובר םושמ ויתוברו לאקזחי רב הדוהי בר םשב רטאש ויבא אייח 'ר םשב ןהכה היכרב ר"א ךשעאו

 ארוכ ינאש הממ שרפמו סרוג י!כ ר"ב ייפבו ,'וכו ךשדחמו השדה .הירב ךחוא ארוב ינא םהרבאל היבק
 טיתלא שעיו 'מאדכ השדח הירב אלא היישע ןיאו לודג יוגל היהתו הברו הרפ התא לומנ התאש השדח הירב ךז



 ס

 ) ןאכ ייפו ימרא לשט אוהש ירגו ג"חעו רפוסה בתכל המוד בתכב ההיד וידב ןוילגב תיעמב ןימוחת תיא ןאכ =

 א ₪ ) - טל השרפ ךל ךל 72
 לא ,ךיבא חיב הז ךיבא תיבמו ,ךחנוכש וז ךחרלוממו ,ךלש הייכרפיא וז ךצראמ ךל .ךל ןנהוי
 = ,העיספו העיספ לכ לע רכש ול ןתילו ויניעב הבבחל יִרכ  ,ול הלינ אל המלו ָךאְֶגא רשא ןיראה
 תא :,ןכ הז יא (ב בכ תישארכ) ךכב תא אנ חק רמאיו ןנחוי 'ר רמאד ןנחוי ירד היתעד איה
 < |: תיא] יתבהא הזו יתבהא הז ,(םשסש) תבהא רשא \,ריחי ומאל הוו ריחי ומאל הז .(שםש) ךדיחי
 :רכש ול ןחילו ויניעב ובכחל ירכ ,ול הליג אל המלו ,(םשסש) קחעי תא ול רמא ;[היעמָכ ןימוחת
 םיקירצה יניעב הלתמו יהתמ היכקהש ימ  רועילא 'ר ישמ .אנוה 'ר רמאר  רובירו רוכיד לכ לע
 רמוא רשא םירהה דהא לע ,ךארא רשא ץראה לא ךכ רבדלש ומעט םהל הלגמ ךכרחאו
 אצ םוק ,0 ג הי) ךילא רבוד ינא רשא האירקה תא הילא ארקו ,(בשסש) ךילא

 :י"כ ע"מ יכיכע 'קלל ₪ | :כ'יטו סינפ ןשקמ ,ניפט יכ 5סקוקי 'קני ,סט טוקני 8

 היינש יוה הירומה ץרא לא ביתכד המ ןמ היינש וא , תכגוד הנושארה (51 וא ,ן םאו) םא ,ְ[ְד היינשה םא וא

 יכניאחופ וז 1 | ?א הנושארהמ הביבח 'בה יוה . .לא 'יתכד המ ןמ הנושארה םא ,י הנושארה ןמ הכיבח
 ממו** | ?א יכפראמ ,ְך 'יכרפאמ ,ןך אי- ,! היכרפאמ ,ץע איה ,כ היכרפא /ןפ איה ,ןך היכרפיא | יתאד יל

 חתמ = [ול | חה המל 2 | תכאוד זז ,יגפ [הז | ןך ךתנוכשמ ,י'א ךתנוכש הו | 7 ךהדלממו
 ב הז יא | ת"אד אוה .ח איהו .כנופ [איה 8 | יאד יל .(לאקזחי) יתכנופ [ול | 'א וילע [ויניעב
 רמא 4 | תיאפד יל ,י ןב הזיאל ל"א ,(םש) יכגאחו ןב ('א וזיא ,כ וז יא ,ג] הזיא) הז יא ול
 גאחוד ומאל . . ריחי הז ול רמא ,ם ומאל ריחי הזו ומאל ךיחי הז | 'א ךדיחי ל"א ,י22זד] ךריחי
 הא הזו יתבהא הז ["ל היעמב -- תיא* יתבהא -- הז | יתנאחְוְך תבהא רשא ול רמא :ם [הבהא רשא

 כו ול ימא :₪ יתבהא הזו הז איעמב . . תיאו ול 'א ,] אייעימב . . תיא בהוא ינא הזו בהוא ינא הז ול רמא
 םיעמב , איעימב ,זֶה הייעמב) ןימוחת תיאו ל"א , ]| בהוא ינא הזלו בהוא ינא הזל םיעמב ןימוחת
 [יתנאופד ול" 5 | | 'א אייעמב ימוחת יל תיא לייא  ,(םש) ו אייעמב . , תיא ל"א ,יתכ"אהְד איעמב
 .ם .וטוה בר ,1 אנוח יר 6 | כ יל ול | אזד הבנחל | ל יל כ םעפ דחב . . מ תחא סעפב :. . ,(םש) ו דימ
 ר /מ יס יר .תנ?אופד ילילגה יסוי 'ר לש וגב (ןך רזעלא) רזעילא 'ר | נא םשב ,ןְד םשמ מ (םש)יןכפ סושמ
 . <. מ אהתמ . . .(םש) יו יהתמ ה"בקהשמ ,ל יחתמ 'קהש ימ [יהתמ הי'בקהש ימ* | (םש) יב ילילגה יסוי
 מ אלת | יתד ה"בקה (י ההשמ) אהשמ ,א אהתמ ה"בהש המ ,] יהשמ . . ,פ ליחתמ . . ,2 החתמ
 .רחא ,] ךכ רחא 7 | ךד . . לש סהיגיע ,(סש) ימכנאזחו םיקידצ לש םהיניעב .פ  [םיקידצה יניעב |  יהלשמו
 =[ + = תתווכדו [לע | כ רכז [ומעט | כ הארמ אוה ,יאָוְד הלגמ אוה .'(טש) יתפ [הלגמ | 'א כ"חא זך ןכ
 = | + = התווכדו [םוק | (םש) י יכנא | כ ם האירקה לכ ,ל תאזה האירקה [י'אְחְוְד האירקה* | י 4. התווכדו [ארקו 8

 "5 רמאד רמאמה םג ןמיסה ףוסב םשו ,ןינעה יפל םש ךפוהמ םירמאמה רדסו ,הירומה ץרא לא ךל ךלו 'יוכו ךנב
 4 רב יול 'ר אוה יוכו ךל ךל 'תכ םימעפ ינש רמאמה לעבו ,'וכו םירהה דחא לע שרדב 'וכו רזעילא 'ר 'שמ אנוה
 ל ןווכו ,הנושארה ןמ הביבח היינש יוה הירוטה ץרא לא ךל ךלו 'תכד המ ןמ םייסמ םשו ,הי'גפב 'יגהש ומכ
 רוע לייצ היגה א''אבו ,ינפלש םירהא םיגוש םיסופדו ו"דו ר"פדב אתול םגו ('ב א''יכמ ץוח) י"כ לכב הז םויס
 ! ביתכד חממ ופיסוה אנליוו 'דבו ,ןאכ טוקליבו ןמקלד 'יגה לע כ"מב ריעה :ןכו 'וכו הירומה ץרא לא 'יתכד
 ה ןויסנ תיבקה ול רמא רמא אמה ןב יול יר שרדה םש ביט אמוחנתבו ,הנושארה ןמ הביבח הוינשה יוה
 טא יול ירו פש אמוחנתבו ,הירומה ץרא לא ךל ךלו ךצראמ ךל ךל ךל ךלב ךתוא הסנמ יניא ןורחאה ןויסנו
 ןינעב ייעו) 'וכו ץרא לא ךל ךלב ןורחאה ןויסנת ךצראמ .ךל ךלב ןושארה ןויסנ ןורחאה ןויסנכ ןושארה
 : תיבמו וכו ךתדלוממו ךלש ('הנידט .ךלש הייכרפיא 1 : (אייח 'ר רמא ה"דב 861 רצ ליעל י"'מב תונויסנ
 ג ץראו יאדו (איו 'ב תור) ךמאו ךיבא יבזעתו ומחנ 'פ שיר אתקיספב שרדה ותמגודו ,ועמשמכ ךיבא תיב
 איכרפא 'ע ךורעב 'יעו 'וכו ךלש איכרפיא וז ךחדלומ  ץראו יוכו ךלש :ז"ע וז ךמאו ךיבא יבזעתו א"ד ךתנוכש
 'קלבו ,א'פ רתסא שררמב הייכו 'וכו היכרפא הנידמ 'וכו םוקמ לכ איפ ףוס םשו ,'וכו זעוב ןעיו 'פל תור
 אנ ךכ רמאיו שרד חתווכדו רמולב .רמאד יירד היתער .איה 8 = : ני'חעו ךלש הייכרפוא וז ךצראמ ייגה
 ; רמאיו לייכב ה'נפ ןמקל רמאמה  ןונגסו ,'וכו אנ חק התווכדו ןאכ טוקליב עטק ןכו 'ןכו ול הליג אל
 ל"א ומאל ריחי הזו ומאל ריחי הז ל"א ךדיחי תא ל"א ןב תז יא ל"א ךנב תא ךממ השקבב ול רמא וגו ךנב
 !:י*ףד היתעד אוה רובידו רוביד לכ לע 'וכו הליג אל המלו קחצי תא ליא היעימב ןימוחת תיא ל"א תבהא
 .ל"יכבו ,'וכו העיספ\ העיספ לכ לע 'וכו תמלו ךארא רשא ץראה לא 'וכו ךלש הייכרפיא תז .ךצראט ךל ךל

 "גה מיפ רייספב ןינעה ותואבו) יתבהא הזו יתבהא הז יעמ  ךותב תלבגומ יתבחא אהתש םיעמב םימוחת שי
 ןושלהו , (םיעמב לובג שי יכו בי'כ ייס ארי אמוחנתבו ,בהוא ינא הזלו םהוא ינא הזל םיעמב םימוחת שי
 תידב 215 רצ ייימב 'יעו תונוש םימעפ ליעל ל"יכ ןונגסב ןכו ול ר ט א ג'לו יוכו ךנב תא 'וכו הז יא ןאכ
 ! םג לייכב תובית יתשב ה"בקהש ימ תביתכנו ,298 רצ ליעל יימב ייע .רזעילא 'ר 'שמ ה"ר רמאד 6 :''וכו

 , יוכו הגוב אוהש ימ 110 דצו (י'מב שיויעו) וכו ןתש ימ 40 רצ ליעל ןכו ,289 דצ  ליעלו הי'נ
 | להא הטנש ימ ויט ייסבו 'וכו ערוכ היתש ימ ביי 'יסבו 'וכו םירמוא ןהש ימ יוכו ךארוב :ינאש ימ איי
 .יתהגהו ,'וכו וימחרש ימ 195 רצו 'וכו אשנש ימו 186 רצ ש"אמר 'אצוה ז"אסו הבר ותילא רדסבו
 .  םש ייסופרב םגו 'וכו םיקירצה יניעב 'וכו אחתמ 'יגה הי'נפבו ,לאקזחי יקליו חייכו ו'יכב ה"כו הלתמו יה תממ
 " "כ"חאו םיקירצ יניעב יולתו אלפ אוהש רבד הלחת השוע ת"בקה 'יפו םיקירצ לש םהיג' עב 'הלתסו אה תכ
 = "ןוכנלו ,'וכו ינא רשא הינפ ןמקל םג לייכבו ,םש לאקזחי 'קליב קר יכנא אתיא ןאכו ,י כנ א רשא בוהכ ארקמב / 0% <  ',רבוד ינא רשא 8 :  כו אהותו דמוע 17 רצו 'וכו אהות ול בשי 15 רצ ליעל ומכ אהתמ יהתמו יוכו סהל הלגמ

 יז ו , ּ ג) שקע



 1 א בי טל השרפ ךל ךל

 הפועא הנויכ רבא יל ןתי ימ רמואו היה :םלועל הכרב ןמיס התא ףא םלועל הכרב ןמיס
 העשב תופועה לכש יפל ןומיס ירב ןדוי יר םשב הירזע 'ר = ,הנויכ המל ,( הנ םש) הנוכשאו
 היפנאמ דחא תצפוק איה העיגיש העשב הנויה לבא ,ןליא יבג לע וא עלס יבנ לע םיחנ ןה םיעיגיש
 ,לוטליט רחא לוטליט  רונדינ רחא דונדינ (ח םש סש) דודנ קיחרא הנה ,היפנאמ רחאב תחרופו
 8 ,ץראל הצוחלש תויטלפב אלו לארשי ץראלש תורכדמב ןולל בטומ (סשפש) הלס רבדמב ןילא
 רשאכ םרבא ךליו השרוהשמ לבא ,השרוה אל ןיידעש ,אצי אל המל חמשו ץהג אל רמאת םאו
 םראב ךלהמ סהרבא היהש העשב יול 'ר רמא :(ד בי תישאיב) טול ותא ךליו י"י וילא רבד
 ןויכ ,תאזה ץראב יקלח אהי אל יוולה רמא ,םיזחופו םיתושו םילכוא םתוא האר רוחנ םראבו םירהנ
 יוולה רמא  רודיעה תעשב רודיעב : שוכנה תעשב שוכנב םיקוסע םתוא האר רוצד המלוסל עינהש
 יול יר רמא :(חי וט םש) תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל היבקה ול רמא ,וזה ץראב יקלח היהי
 יר רמא : היינש וא הנושאר וא הביבח וז יא ןיעדוי ונא ןיאו ,ךל ךל ,ךל ךל ביתכ םימעפ ינש

 :'ג "ק סט םעוסנפ ,'ד "ק ךל ךל כ'פ סעוסנפ ,ס"כפ ןטקל 10 = :כ'"'כ 'כ עוקלי 7 | : 6"'עטפ 'כ סילקפ 'קלי 1

 /1א יוגו [תכנאפְך הנוכשאו הפועא* | מ ךב . . ד"הה ,'א 'וגו ךב וכרבנו ד"הה -. [םלועל -- ףא 1
 םהש . . ,ע ןיעגיש העשב | ת"אפד יל /י) ןומיפ רב :ג] [ןומיס 'רב | 1 הדוהי | י'א אירזע 2 | על יל

 .עת'אד ןיחנ ל םיהנ [םיחנ* | יכ יל ןה 8 | י ןיעגי . . ,1א ייעגי ןהשכ ,כנופ ןיעגי ןהש . . ,ך םיעוגי

 ₪ עפ [הנוה || ע ןישפתנו =  [('אפ ןליאה) ןליא | אפ עלסה | 'א "- | /ינפ ןי | /] םיחונינ
 העשב ,י!א העגי איהשכ ף העגי איהש . . , ן] העיגי איהש . . ,ץ/ העגיש העשב | 'א תאזה / תכנ?אוד וזה

 /2] [דחא | א תצבוק איה ,ן איה תצפוק ,יְִד תצפוק /ענ"אפ [תצפוק איה | "אד העיגיו תחרופ איהש

 תחאנו ,י הינשב ,פ תרחאב ,כ היפגאמ תחאב | 'א תחרופ 4 | 5 תחאמ ,יזן<כ'א תחאב ,ְ 'חאב ,ץ) תחא

 ,י'א דונדנ . . דונדנ ,ןַפ /[דונדינ רחא דונדינ | ץ תשפתנ הניאו תלוצנ איהו תחאב ,1א תחנ היפגאמ
 | יכ'או ןילל 5 | .יתכאד לוטלט | ל דוגדינ /יתכאד לוטלט [גופ לוטליט* | 1 'ל :תכ?אְד רונדג
 | י תויראטלפב ,ִכְד תוירטלפב /ן'אופ [תויטלפב | 'אופ ןילל .כנ?אד ןולל ₪ ,ית ה [אלו | 1 ץראבש
 /ת"אְד םהרגא ץהג אלש ,כנופ ץהג אלש [ץהג אל | ?ךכ םא 6 | י םימעה ץרא לש ,ן ץראל הצוחבש
 ,?אָד םוקמה רוביר לע ₪ ,עכג'אופ [חמשו | 'ְך םהרבא ץהג ,!ף ץהג םא ,!א ץהגש ,"ףע ץהג

 [יול 7 | ג ןיידעש אלא .כ'אד ןידעש .עת'אופ [ןייש | ?רתכגאופד המלו .'רע [המל | ןך רובידב
 יתנלאְד יאולה | יי םדא ינב [םתוא | י הארו 8 | כא וניבא םהרבא ,יִנְו םהרבא וניבא | * הימרי
 לש המלופל 9 | גאןד ןויכו .יתכפ [ןויכ | תד קלח יל .יכגנאופ [יקלח | 1 היהי | (ךוטסב ןכו) ₪ יאולו
 | פ יל יא "7 "א ןיד .תך םיקפוע :כ1 ןיקוסע [םיקוסע | י םדא ינב הארו | א רוצ םלוסב ,יתככנְופְד רוצ
 תעשב שכנל ,!א רודיעו שוכינב ,יתוכנ?אְד רודיעה תעשב (כ רודיעבו) רודיעב (י שוכינ) שוכינה תעשב שוכינב

 ייתיאופְד אהי +  [היהי 10 | ₪ העירזה תעשב ןיערוזו השירחה תעשב ןישרוח /ן רודיעה תעשב רדעלו שוכנה

 ךל :כו ל--ךל11 | תיתש | יתיאוד ןתא .כג'אפ'ך [יתתנ | תאזה | ןך קלח יל | ?א יהי
 ביגח | חו הז יא :גפ איה וזיא ,יתאד וזיא ,כ [וז יא | 1א עדנ אלו ,י ןיעדוי ונא ןיא | יתנאפד ךל

 ,1א היינשה םא ,ף היינשה וא | ָנ הינשה . . / תן?אָוְד היינשה םא /פ₪ הנושארה ,י'ִאְזְד הנושארה םא | ן ןחמ

 םהרבאב םארבהב והמ םארבהב 'וכו תודלות הלא 'נש םלועה תא יתארבו יתטבה ךב היבקה רמא אפילחת 'ר
 ךגוצרכו ךתעדל ךל ךל שורדל ןאכ רדסגו ע'פב רמאמ הז םג .'וכו רמואו היה 1 :107 דצ ליעל י"מב 'יעו םארב
 ,םתרבאב רבדמ 'וכו ןתי ימ ןאכ םג ףסונ םילהת 'קליבו ,השרוה אל ןיידעש אצי אלו י"אל באתו חמש היהש
 העיגוש העשב חגויה לבא 'וכו תופועה לכש ןוכשתש תעב םג ףועת הנויתש שרדה סעטכ הנוכשאו הפועא יתמלשהו
 תלהק שרדמבו ('ז ו"ט םירבד) ךדי תא ץפקת אלו מיילב ומכ תצפוקו ,'וכו היפגאמ דחא תטשופ הנואו תצפוק איה
 אצוי לעופ תארוהב תצפוק ןכו ,855 דצ די"'ח ל"תמעב 'יעו 'וכו תוטושפ ןה 'וכו תוצופק ןה וודי (ריי 'ה) אצי רשאכ 'פ
 תחאב תחרופו 'וכו ןיש פ תכו ןליא גיע וא םש ףסונ 'יפש ל"נו 'וכו היפגאמ תחא תצפוק איה ןוי 'ע ךורעה ייגב
 .ץהג אל 6 :'וכו היפנכ הי'דב 'א טי'מ תבש תופסותב עי'יעו ,רפסה רקיעמ הגיאו תש 5תכנ הני או תלוצינ איהו
 אייכ ר"ב 'יפבו 'ב ץהג 'ע ךורעבו ר'פדב ןכא ,ץהג א ל ש תי'יכו כ"וכו .ג"יכו 'ב א'יבו ויכו פ*יכו ו'דב ןכו ל*וכב ה"כ
 ןושל ץהגד עמשמ וז 'סרג יפל ץהג אלש תייאו הדב בתכו תיפיב רבכ ריעה ךורעה 'יג לעו ,ץחגש 'א א"יכבו ץהג ייגה
 בתכ פעל חי'אר ידידיו ,ל"כע םירחא םירפס תסריג ןכו החמש ןושל אוה ז"פלו חמשו ץהג תי'או סירג ךורעב לבא הגאד
 םהרבא חמשו (ץהג תייא) ץהג םא רמאת םאו שרפמ אייכו טיייכ ר''ב 'יפבו ,טטוקתנ ןתארוהו סיילב ץעג ומכ ץהגש יל
 ףוח לע הובג רה .רוצד המלוסל 9 : ני'חעו 'ב איייכו 'יסופדב ףסונ ןכו ,'וכו אצי אל (המלו) המל םוקמח (רובדב) רובד לע
 ,81 דצ ('א ארודהמ) סאלטאדנאה ערדנאו 285 רצ א'ח רערישו 'ב '' 'ב םידוהיה תומחלמב םג 'יעו וכעו רוצ ןיב םיה
 ןויכ 'וכו בוזכל עיגהש .ןויכ 'וכו ביזכל וכעמ ךלהמ היהו 'וכו גירב השעמ 'ב דיפ ןיבוריעב אתיא ונונפלש 'יגהכו
 ר"יובו ,רוצ לש המלוסל אתיא 'א 'מ א'פ זי'ע ישוריו (ב'פ) א'פ םיחספ אתפסותבו ,'וכו רוצד א מ לוס ל עיגהש
 ד'פ ק"ב 'שוריב ר"אל ןונגסבו ,(רוצַד אמלוסמ ייגה םש סיידבו) רוצ לש תומלוסמ 'א ו"כ תבשכו ,רוצ ימלוסל זי"לפ
 רדעטב מ"למ רודיעו םיבשע תשילת .שוכנב :841 דצ בי"ח א"הגאב 'יעו 'וכו רוצד הימלוסל ןוטמ אל 'ב יד
 87 דצ "כו טפאשטריוודנאל איד ןייטשלעגאפ ייעו 'וכו רודיעלו שוכינל ןיגמ יא 'ג ק"מבו (הייכ 'ז היעשי) ןורדעי
 ט"קלבו ,869 רצ ליעל י"'מב /יעו םירתבה ןיכ תירבב רמאנ הז קוספו ,יתנייצש יכו ר'"'פדב היכו .יתחנ ךערזל 10 : 55 דצו
 האר 'וכו ךלהמ וניבא םהרבא היהש העשב יול ר''א םש ייגהו ,('ז בייי) 'גכו ןתא ךערזל השרפה התואבש קוספהל רמאטה רדסנ
 : יוכו ןתא ךערול 'וכנ .תאזה ץראב יקלח אחי יאולה רמא 'וכו רוצ לש המלוסל עיגהש ןויכ 'וכו רמא םיתושו םילכוא םתוא
 תא אנ הק רמאיו 'פל 'ז 'יס היגפ ןמקל םג ורדסנ וירחאלשו הז רטאטו ,הדיקע תשרפבו ןאכ .'תכ םימעפ ינש 1
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 240ואיבהו םירתכה ןיבמ וחירפהש דחאו רוחנ םראמו םירהנ םראמ דחא ,םימעפ ינש ךל ךל רמא
 דריל ימשל התברינש העשב יתייה ךמע (ג יק סילהת) 'ונ ךליח םויב תובדנ ךמע דיהה :ןרחל
 וררהמ (סש פש) שדק יררהב ,ןיסולכואה ןתוא לכ יל התסנכש העשב ךליח םויב ,שאה ןשככל
 (סש פש) ךיתודלי לט ךל ,יל ךיתרחיש םלועלש ומחרמ (םש םש) רחשמ םחרמ ,ךיתשדקה םלועלש

 םינשה לכ הרז הדובע דבוע יתייהש ןוע ידיב שיש רמאת רמואו דחפתמ סהרכא וניבא היהש יפל 8
 הז לט המ ,םיחרופ ךיתונווע ףא חרופ הז לט המ ךיתודלי לט ךל היבקה ול רמא ,אהמתא וללה

 :ל'ת 867 דפו 864 75 לעל | :'ד "סם ךל ךל נ"מ סעומנס , סע יכיכע 'קלי = ,ע''פסס 'כ סילסס יקני 2

 [ווגו 2 | י ןיב תירבמ [ןיבמ | ?ך ודירפהש | ןתןכ תחאו | תכ תחא | ת יתש | מתֶופ 'מוא 1

 ,ן התבדש | 'א 'ל .תיאד תעב /םיכנפ םויב /ן [העשב | ן ךתודלי לט ךל 'שמ םחרמ 'דוק יררהב
 [ן התסנכש* | תא תעב .מיכפ טויב .נ'או [העשב 8 | 1א תקבדנשכ ,ןְד תקבדנש .מיכנ?אפ תבדנש

 /נ'אופ [ןתוא לכ יל | כ וסנכנש ,ןְר תסנכהש ,'א תסנכנש יל התסנכנש ;מינ?אפְד תסנכש ,יד 'תסנכש

 4 /1 םיה ,] ןיפלכואה .מ [ןיסולכואה | ?א לכ יל התא ,ך לכ יל (!ך 'תוא) התוא ,י ןתוא לכ מזר לכ יל
 ו" ('ְך ייסלכואהו) תוליחה ,?א ןיסולכואהו תולייחח ,[ך תולייחה לכו ןיסולכאה ,א יסולכוא ,ף ןיסלכאה
 יל | .םיכא ךיתוחש 4 | ךתכג?אפ ורדהמ ,י יררהב | [ך ירדהמ ,21"אפ ירדהב | ְך םיסלכואהו

 " אצוי ,מ דחפתמ [רטואו רחפתמ | ₪ םהרבא ,:יתןכא וניבא םהרבא 5 | יִופ ךתודלי | םילרכנ'אופ יל

 | כ םינשה ןתוא לכ | מכופ יב [ידיב | 2 היהש ,'א שי אמש | אל יל [מיתכנאופְד רמאת* | א אריו

 ,/גנאופד ךיתונע | ג תא ףא | 'א לט ,מיָו הזה לטה | יופ ךתודלי | תכ*אפד 'ל :ג'אן [אהמתא 6
 | א לט ,ן הזה לט ,םיִתלאְד הזה לטה ,כנפ [הז לט | ] ןיחרופ ויהי | 2 ךתודלי . . ,מ ךיתודלי תוגוע

) 0-6 

 תוביבסב םרא ךוחנ םרא 'יפש עמשמו ,(675 רצ בינ קלח ח'מב ייעו גילו ז'יל םעפו) רוחנ םראמ תחאו םירתנ
 יד 'יס מ"פ ןמקלו 'וכו רוחנ םראבו םירהנ םראב ךלהמ םהרבא היהש העשב יול 'ר רמאמב ךומסב ןכו רוחנ ריע
 ואיבהו םירתבה ןיבמ וחירפהתש דחאו 'וכו םראמ דחא נ'ר תטישו ,ם"'ארב ייעו 'וכו רוחג םראבו םירהנ םראב ונכליה
 אבו הנושאר האיציב םירהנ םראמ 'א אייכ ר'ב 'יפב שרפמ ןכו ,ליעל יתקתעהש עיסה תטיש י"פע תשרופמ 'וכו
 הנושאר םעפב טייכ ר"ב 'יפב ןכו ,ןרחל ול אבו וחירפהש 'או םירתבה ןיב תירבב ומע רבד זאו לארשי ץראל ול
 םש בכעתנו ןרחל ואיבהו וחירפה ךכ רחאו 'וכו תירבב ומע היבקה רבד זאו י"אל אבו םירהנ םראמ םהרבא אצי
 נ"רש עמשמ וחירפהש ןושלמו ,('וכו ורירפהש דחאו שבתשנ ספדנה 'יפבו) תינש םשמ אצי [רכ] רחאו םינש שמח
 ונמ םימעפ ינש ךל ךל שרדה ייפעש 'רנו ,ת"פיב 'יעו ןרחב דמוע אצמנו ץראה ול הצפקש היה סג ךורבש שרוד
 חי! רומזמ רבכמ ספדנש םילהת שרדמב ןכו ךל ךלב םינש א"א הסנתנש תונויסנ הרשעב גיילפ א'וג נ"רדאב םג
 רי'תה היידב םש י"מבו 188 דצ ליעל 'יעו ע"פב .רמאמ ליחתמ ןאכ .'וכו ךמע ד"'הה 2 :ךל ךל ול רמאשכ םינש
 ךל ךל ךל שורדל וא (היפיב 'יעו) 'וכו ךיתודלי לט ךל שרדה י'פע ינשה ךל שרפל רמאמה אבוהו ,'וכו םישי םא
 'ר רמאד רחשמ יתייה ךל היבקה ול רמא ךל ךל איר םש ב"מ אמוהנתב רמאמה ליחתמש ומכ רחשמ יתויה ינא
 יוכו ךמע ןינעה יפל ףסונ םילהת 'קליבו ,ךמיע היב ירק ךמע שרודו ,'וכו תובדנ ךמע דוד רטא החרק ןב עשוהי
 ףוס ליעל רפוסמש ומכ שאה ןשבכל דריל ימשל התבדנתנש .'וכו התבדינש העשב :'וכו יתייה ךמע סהרבאב רבדמ
 תתסנכש העשב ךליח םויב יתהגתו ,וירחא וסיפדה ןכו תבדנש היגה כ"מבו תקבדנש תעב ייגה ו"דו ר"פדבו ,ח'ילפ
 א'אבו 'וכו לכ יל (התוא תסנכש) 'תוא 'תסנכנש תעב וי'דו ר"פדבו ,התסנכנש שבתשנ לייכבו ,'וכו ןתוא לכ יל
 ייסופדבו .87 רצ ליעל ייעו םע ןומה ןיסולכוא 'יפו ,'וכו יל התא תסנכש כ"מבו 'וכו םתוא לכ יל תסנכש היגה
 .תחת וסגכנש ןיסולכואה ןתוא לכ יל התסנכש העשב שררב ונווכש עמשמו ,(תולייחה) תוליחה ףסונ ת"יכו 'ב א''יכו
 אוה כוט קבדל רמוא די'מפ ןמקל שרדנש ומכו לצינו שאה ןשבכל םחרבא דריש וארש ןויכ הניכשה יפנכ
 אתיא ןכו ,861 רצ ליעל י"מב ייעו 'וכו רורמנלש זיעב אלו םהרבאלש והולאב קבדיל בטומ 'מואש סלועה תומוא
 < וקיחב ןיחינמו ןהיתונבו ןהינב ןיאיבמו ןיבדנתמ םלועה תומוא לכ ויה העש תתואב 191 'ומע לודגה שרדמב
 .- ט"היבב 'עו 'וכו םהרבא יהלא םע ופסאנ םימע יבידנ ינש ךיכרדמ ונידמל סהרבא ךירשא ול ןירמואו וניבא םהרבאלש
 < .םויב ת"פיב שריפ ןכו חנ 'פ רשיה רפסבו הי'פ ר*אסבו 46 רצ א'ח םישרדמ ץבוקבו 84 רצ א'ח םשו 41 רצ היח
 אמוחנתה י"פע שרפמ רי'ב 'יפב ןכא ,'וכו ורייגתנ וסינב וארש יי'עש ןשבכל ךלשוהש םוימ ימנ ונייה 'וכו תסנכש
 םע םחלהל תבדגו 'וכו ךטע ט''יִכ ר''ב 'יפבו ,םיכלמה םע םחלהל תבדנתנו ךיתולייח תנייזש העשב יתייה ךטע
 ע"יעו 'ט יס י'ק םילחת יריכמ 'קליבו םש ב"שר תורעהבו םש 'בימ אמוחנתב 'יעו םיכלמ תשמחה סה םיביואה
 גיסמב רסמנו (שדק יררהב ותדוסי 'א ז"פ סשו) שדק יר ד תב םש ארקמב .שדק יררהב 8 :םש םילהת י'שריפב
 ר"פדבו 'א א"יכו ו'יכב םג הי'כ ליייכב ונינפלש ייגהכו ,יש תחגמב ייעו שייר דחו ת"ילד דח דחו דח ןט 'וכו ירדהב
 תייארו) םלוע לש יררהב 'וכו יררהב םש םילהת 'קליבו ,'וכו ור ר ה מ וכו ירר ה ב איי 'יס םש יריכמ 'קליו "דו
 יקליבו ייכ ינשב סש ביימ אמוחנתב סגו (ת"פיבו כ'טב הגוהש ומכו 'וכו ירדחב ייגה יפל איה ןאכ ריבמ שימ לעב
 ייעו סומינוריהו סוכאמיס וחסנ ןכו שייייעו יררחמ א"ס גרובצניג 'צוה ךינתב ןמסנ ןכו יררהמ ייגה 'ט יס םש יריכמ
 לש ומחר כ'ג ותוארקו הירומה רה הז ילואו םלועלש וררהמ שרדה ררבתנ אלו ,רדה 'ע להוב-סוינעזעג
 לש ומחרמ ייפ וא (886 רצ ליעל י"מב 'יעו) םלועה התשוה הנממש הייתש ןכא םרמאטכו םלועה הווהתנ םשמש
 < א"באב 'יעו םהרבא תוכזב םהרבאב םארבהב 107 דצ ליעל ושרדש ומכו יל ךיתרחיש םלועה ארבנש תעמ םלוע
 < הרואהש םוקממ 'וכו רחשמ םחרמ שמשה חרוז םשמש חרזמ הז םלוע לש ורדהמ שרפמו סרוג י"כ ר"ב 'יפבו ,כ"'מבו
 - ,עטוקמ שרדה םש ב"מ אמוחנתבו ,קדצ חרזממ ריעה ימ שרדה 16 דצ ליעל 'יעו ומא םחרמ אצויה רבועכ תאצוי
 לט ךל רחשמ םהרמ (רדא םלועה היתש דע 'ב ימור י"כבו) ררה היהש דע שדק יררהב 'יגה 'א ימור כב םשו
 יתייה ךל דרח םלועה היהש דע רחשמ סחרמ שדוק ירוהב אמוחנתמ קתעוה יט 'יס םש יריכמ 'קליבו ,ךתודלי
 י"מבו תיפיב 'יעו וארוב תא םהרבא ריכה הנש ח"מ ןב ד"טכ איתאד עמשמ .וללה םינשה לכ 5 | :עי'צו רחשמ
 ןב אנינח ר"א אחא ר''א ךתודלי למ המ שרדה םש ביימ אמוחנתבו ,'וכו ותליחת אות הידב 278 רצ ליעל
 < תישעש םיער םישעמ לכ ה''בקה לא וכו ילוקב םהרבא עמש רשא בקע 'נש ןינמ וארוב תא םהרבא ריכה םינש
 . .רמא םלועה תא יתארב ךליבשב ךל ךל אייד סש רועו ,ךתודלי למ יוה הזה לטכ ןתוא השוע ינא םינש שלש ןתואב
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 ןכ לע עשר אנשתו קדצ תבהא םהרבא היבקה ול רמא ,םיאק אמלע תיל רחביצ הרתומ תא תיל
 יתרבד אל םלוכמו תורוד הרשע ךלצא רעו חנמ ךיריבחמ ןושש ןמש ךיהלא םיהלא ךחשמ
 : םרבא לא יי רמאיו ךמע אלא

 ז םרבא לא ייי רמאיו ,(בל בי תישאוכ) ןרחב חרת תמיו ןייניעה ןמ הלעמל יתכ המו
 5 התא הליחתב אלא ,הנש היס רוע ול שקבתמ וישכע דעו ןובשחה ןייניעל סא קחצי יר רמא ,ךל ךל
 םש יב םיללחמ ויהי) אצא רמואו רחפמ םהרבא היהש יפל ,םהייחב םיתמ םיאורק םיעשרהש שרוד
 רטופ יניאו םאו בא דוביכמ ךרטופ ינא ךל היבקה ול רמא  ,ךלהו ותונקזב ויבא חינה םירמואו םימש
 ןרחב חרת תמיו הליחתב ,ךתאיציל ותתימ םידקמ ינאש אלא דוע אלו ,םאו בא דוביכמ רחא
 4 :יוגג םרבא לא י*י רמאיו ךכרחאו

 10 הימחנ 'ר ,רוחנ םראמ דחאו םירהנ םראמ דחא ,םימעפ ינש ךל ךל רמא הדוהי 'ר [ךל ךל]

 סט עוקלי 10 =: (יס 'ע)  סייסס יכ ייפ םלקק טכדמ ,'3 ס"י םוכככ ,'ד 'ד 3"פ םוככנ 'טוכי יע 6 : כ"ס יכ וקלי 4
 : יי יס י'ק סילספ יִכיִכפ 'קלי

 / 'א [סיאק | (םש) י רחבצ | ,?א ריתוומ ,ך ריתומ .(םש) ין'א רתוומ ,פ רתומ ,ן הרתוומ , 1 [הרתומ 1

 יתוירב קדצל קדצ תבחא [עשר -- תבהא | ₪ םקימל ליכי ,(םש) יי יאק . . ,אָוְד םיאק לוכי ,תףכנ םיאק ליכי
 לע [יתכנ ןושש -- לע* | (םש) ו ןבייחלמ תאנש עשר אנשתו יתוירב . . תבהא ,*ַפ ןבייחלמ תאנשו (י ייתוירב)
 (תד ךיויבחמ) והמ ([ך ךיריבחמ) ךירבחמ ,י [ךיריבחמ 2 | ?אְךל 'וגו ,ן ןושש ןמש םיהלא ךחשמ ןכ

 [םלוכמו ] ך י .יתכגו [הרשע | (םש) י ךל דע .?א ךלצא דע | ן ךריבחמ אוהמ ךריבחמ + [ךיכנאְד ךירבחמ
 ,יכנד ןהמ . . םע ,ן םהמ דחא סע ,[ך*א דחא סע =, [יתרבד | 'א אלו | א יל ,יזְר ןלוכמו ,(םש) יָנ םלכמו

 . - רמאיו [ךל -- רמאיו | יתכ"אהפד המ ,ן [המו 4 | גוד ךל ךל = .(סש) יתא [םרבא 8 | (םש) י'א םהמע
 שקבתמ דוע | י יל וישנע | י יל ,כ'או דע [דעו 5 | ת"אחפד יל ,י םרכא . . רסאיו ךכ רחאו ,'אְו םרבא
 חו [םיאווק 6 | ?אד פינש .יתכנ'אופ [הנש | כנאופְד שמחו םישש ,י [ה'ס | 5 ול שקבתמ ,י ול

 | ן םהובא ונינא ,יתנאְד וניבא םהובא ,5פ [םהובא | "א ןיה ,תףכ'א ם"- .יִד םווק /נפ ןיז

 יל ימאו :תןיאפ'ד ימואו .?א יירמואו  [םירמואו* 7 | 'א םימש סש ללחמ היהאו | י[ןכנזןפ דחפתמ

 | ז גל ךלתו ותנקז תעל ,תךנאָו ותנקז . . ךלהו ,פְד ותונקז תעל ול ךלהו | י ורמאיו ,ןְד רמואו ,"ל םירמאו
 ['וגו --רמאיו 9 | יתג"אוד רחאל ,כ [יחא 5 | יתכנ?אר ינא ןיאו | יג'או רטופ | ינ ךל .- .כ'אפ ךל ךל [ךל
 | ט תג"אוְד הדוהי (הדוי) 'ר הימחנ 'רו (ן הדוי) הדוהי 'ר ,פ [הדוי 'ר 10 | *א ךל ךל ,יכנ ךל ךל םרבא . . רמאיו

 | תיאד 'רו :מנופ [ר | *ך תחאו | 'ך תחא | ךת יתש | םית"אופד רטוא

 נינפל רמא םש אמוחנת ישרדמב יאלמש 'ר רמאמב םג אתיא הז לשמו ,(והינימ אדח ךל בס יסופרב םג ג'ל םשו)
 'ר רמאמב ןכו 'וכו לארשימ דחא דבאי לאו ותומכ ףלאו השמ דבאי םישאר ינשב לבחה תא שפות התא 'וכו

 ינשב לבחה תא זוחאל הצור התא תושעל המ עדוי התא ןיא השמ ה"בקה ל"א םש ר'בדב ינמחנ רב לא
 ינשב אתקיספב ומכ םירפסה לכב ןאכ אתיא שייירב רחבצ רחביצ 'יגהו ,868 דצ ב"ח א'"הגאב 'יעו 'וכו ןישאר
 ,רחביצ זיי ט"כ היעשי 'גרתמ (ע"פדו י"כ לכב ייגהש ומכ) רחבצ 'ע ךורעב קתעוה ןכו םש רייובו תומוקסה
 יע ישה ךורעב 'יע ימלשוריבו םימוגרתב ת"לדו ש"ירב הבתה תביתכו ,דח ביצ ט"מפ ןמקל ל"יכב 'יגה .הנוכנו
 תמ ןונגסב .'וכו הלעמל 'תכ המו 4 | :95 דצ ןעמאננעצנאלפ על ע"יעו 168 דצ דיה ל"תמעבו דחבצ
 ז"פפ ה"פפ ב'ספ ג'תב עייעו ג'צפ ד"פפ היעפ טיספ ןמקל םג םירמאמ ואצמנ ןייניעה ןמ הלעמל 'תכ
 ,840 ךצ טיל קלחו 408 רצ דיל קלחו 108 רצ ח"כ קלה ח"מב שיימ 'יעו ר"יובו אתקיספב םירחא םירמאמ ןכו
 רצ ליעל ומכ ליייכב ןייניע תביתכו ,יא ג'י רעבאב ש"רל אובמב ייעו אמוחנת שרדמב ןונגסה הזב םירמאמה וברו
 ומע רבדנש העשב היה וניבא םהרבא א"פ ע''סב .הנש היס דוע 5 : ןיינימה 298 דצו אנייניע 150 דצו ןייניב 1
 ינש םינש שמח םש השעו (סכראמ 'צוהב ה"כ) ןרחל רזח יוגו הנש םישלש ץקמ יהיו 'ינש הנש 'ע ןב םירתבה ןיב
 רחואממו םדקוממ בל הדמ תודמ בילד אתוירבב ןכו ,יוכו ןרחמ ותאצכ םינש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו
 הזה השעמהו םיכלמה תמחלמ רחא וז השרפ הרמאנ יתמיא תשלושמ הלגע יל החק וילא 'ה רמאיו רציכ תוישרפבש
 ןוכשח אצומ התא יא יסוי ר"או הנש תואמ עבראו הנש םישלש ץקט יהיו ינש םינש שמח םהרבא אציש םדוק היה
 'ה היה םירתבה ןיב ןינע תריזגש תדמל אה םירתבה ןיב ןינע לע הריזג הרזגנש םהרבאל הנש םיעבשמ הז
 ותאיציב 'ןכו םרבא לא יי רמאיו רמאנ ןאכ שררמה תטיש יפלו ,תרחואמ הבתכנו ןרחמ םהרכא תאיצי םדוק םינש

 'וכו ךל ךל םהרבא לא ה"בקה רמאשכ הנש מ"ק ןבו םהרבא תא דילוהשכ הנש 'ע ןב היה חרתו ןרחמ הנושארה -
 , "גה םשו ,ר"'ב 'יפב שרופמ ןכו ,הנש היר ןב היהשכ ןרחב תמ ירהש וייח ינשל הנש הייס דוע חרתל ול שקבתמו

 הכו היה הנש םיעבש ןב הנושארב םוקמ לכמ הינש האיציב היה הז הנש םיעבשו שמח ןב בותכש המש טייכב :
 איבוברעב שרופמש יפל (תינש הז רבד שרפל שבתשנ ספדנה 'יפבו ,הינש האיצי ל"ר) הינש שרפל יניעב הארנו | ן

 ןבו .הנש םיעבש ןב הנושארב ןרחמ אצי םרבא דציכ תויחל הנש ה"ס חרתל ול שקבתמ ןיידע ןובשחה ןינעל םא
 הרת היה אלש הנושאר האיצימ אצישכ אצמנ 'וכו םלוע רדסב ןנינתו םרבא תא דילוהשכ חרת היה הנש םיִעָבש ,

 הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו רמאנש המו הנש הייס תויחל חרתל ךירצ ןיידעו הנש םיעבראו האמ ןב
 ןכו  .שרוד התא הליחתב | :םש ע"סל רענטאר ב"דר תורעהבו ט"קלב ע"יעו הינש האיציב היה הז ןרחמ ותאצב
 תלהק שרדמבו תוכרב ילכבו 'שוריב םג 'יע םהייחב םיתמ םיאורק םיעשרהש שרדהו ,245 רצ ליעל ןושלה ןונגס
 ושרד רבכש יניעב אוה המת כ"ג בתכ םשו יוכו 'וכו תרת תמיו 'פל ן"במרב ונינפלש רמאמה לכ לע עי"יעו םש
 תשעש םתנווכ ילואו (861 דצ ליעל ייעו) ב"הועל קלח ויבאל שיש ורשב םולשב ךיתובא לא אובת התאו קופפמ
 הנוכנה 'יגה טוקליו ג'יכבו ,ונשח ך ל קיידמ .ךרטופ ינא ךל 7 :'וכו עשרב םלכ ויח וימי לבא התימ תעשב הבושת

 םראמ תחא 'יגה ן"במרבו /תכילח ןושל ינשה ךל םג שרודו .םימעפ ינש 10 = :יוכו רטופ ינא ךל ךל ךל היבקח ל
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 (םש םש) וצראל שיא ךלנו ,הנלפה רורב (סשסש) הובו ע ,לובמה רורב התאפרנ אלו ,שונא
 :[ךל ךל םרבא לא י"י רמאיו

 הירזע 'ר] (ח המ םילהת) 'וגו עשר אנשתו קרצ תבהא חתפ אחא 'ר 'שמ הירזע 'ר

 המ םימודס לע םימחר שקבל םהרבא וניבא דמעש העשב ,סהרבא וניבאב היירק רהפ [אחא יר 'שמ
 לובמ איבמ התא ןיאש תעבשנ אחא 'ר רמא (הכ חי תישארב) רג תושעמ ךל הלילח ןמח 'תכ |

 םא ,שאלש לובמ אלא איבמ התא יא םימלש לוכמ ,אהמתא העובשה לע םירעמ התא המ ,םלועל
 םלוע םא (םשפש) טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה יול 'ר רמא  ,העובשה ידי תאצי אל ןכ
 םאו ,אניד יעבו אמלע יעב ,יושאר ןירתב הלבח שפות התא ,םלוע ןיא ןיד םאו ןיד ןיא שקבמ התא

 'פ ססקיספ ,ע"עפ ן"קל 5 | :י'פ סנכ ללקיו ,(6 ס"כק) ועסנ 'פ לפק'כפ ,כ"שס 'כ סילקס 'קלי כ"ס 'כ עוקלי 3
 סנכ סיכנד ,ף יק סש לעוקנס ,ף "ק | ןכסתלו 3"ע לעוסנמ "ע 8 5':  ["עק סימנז ,'ס 6"* סעוס "עו | 0 ע"פקו יכנס
 :(" "ק [ 5) סנס יכ כדס

 |  ךל ךל ,(םש) יונ ךצראמ ךל . . רמאיו [*אוְד ךל -- רמאיו* 2 | ן רוד הז [רודב* | 1 תאפרנ [התאפרג' 1
 (ך י"י) םיהלא ךחשמ ןכ לע .פ [וגו | נ'אפ 'ל .כו . . םשב ,ת . . םושמ ,?אָד אחא 'ר םשמ [אהא 'ר 'שמ ₪
 :1ן אחא 'ר סשב הירזע 'ר [אחא -- ר* | תכג'אד ךירבחמ (ך ךיריבחמ ,ָך ךריבחמ) ןושש ןמש ךיהלא
 + = לא אייק רתפ [תכְד היירק רתפ** 4 | אל 'ל תא הירזע 'ר ,!םילהת) י היכרב 'ר םשב אירזע 'ר
 | !א וניבא םהרבא ,(סש) יכ'אפד םהרבאב .י]זרָנְו וגיבא םהרבאב | 1א הז 5 היירק התפ .!םש) יָנְו אירק

 לע ,ינ םיימורס לע | + שקבש , וניבא םהרבא שקינש ,ןך שקבל דמעש ,ן"א שקבל וגיבא םהרבא דמעש
 . . תושעמ .₪52'א] הזה רבדכ תושעמ [פ 'וגו תושעמ* | (םש) ו יל ןמת 5 | ן סיימודפל .תכאפְד םיימודסה

 | ל ילך וגו היהו עשר . . תושעמ "א וגו עשר םע קידצ תימהל הזה . . תושעמ ,(םש) ו ףגו הזה
 אלש ,'א איבת אלש ,] איבמ ינא ןיא | ן התרמאו התעבשג ,תכנאְד תרמאו תעבשגנ ,(םשו יש [תעבשנ
 םירעמו אפ . . תא המו ,2...תא המ ,!םש)י [םירעמ התא המ | (םש)י יל םלועל 6 | (םש) ו איבהל
 ,(םש) י . .ךניא ,ופ'ך . . תא ןיא ,כ?אד . . התא ןיא ,] . . תאיא ,ןך [איבמ התא יא | כןפ 'ל אהמהא | ן תא

 התא . . לובמ לבא ,ןאְוְד איבמ 'א''ְד תא| התא שא לש ('א לובמו) לובמ |שא .. אלא | 'א איבת אל
 | 2 שאלש לובמ איבמ התא לבא ,[ן איבמ התא שאלש לבא ,םף איבת . . לובמ לבא ,!םש|י איבמ
 (תוגפ תא) התא - [ןיד | (םש) יי םא 8 | (םשו יכ יל יול 'ר רמא | 1א אהמתא העובשה ,(סש) יכפ העובש 1

 | "א התא המו ,(סש) יתכד תא המ ,נ'אפ תא .ן [התא | א שקבת ,(םש) יתכנ'אופְד שקגמ

 .?א לבחה ,(סש) יכנ'אפ אלבח [תןוְד הלבח* | !םש) + שיפת /כ סופת גל שופת .ן ספות [תאפְד שפות*

 /1'א ישיר ,(םש) י ןישיר \ אפ ןישאר .ן [יושאר | ל ןיתרתב .'א ירתב [(סש) יתד גיאופד

 אניד | א תיעבו | ם אניד [אמלע | 'א תיעב ,תיאְָד יעב תא .(סש) יכנופ [שג | דו

 | 1 ןיאו ,(סש) וכ םא | ןך והויגימ דח . . .?א והייגמ אדח . . ,ך והינימ אדח ךל בפ . ,!סשו יכנ'אופ [\ם אמלעו

 ולא 'יג י"פע היתמלשהו ,ר''ב 'ופב כ"ג תשרופמו םש הימרי 'קליבו תיייכו כ"יכו גיייכו 'ב א'יכו ו'יכו פ'יכו 'יסופדב
 .רתפ אחא 'ר 'שמ הירזע 'ר%9 :ןאכ רפסה רקיעמ הניא איה ילואו ,שיויעו 888 דצ ליעל החיתפה ןוגגסכו םירפסה

 רתפ זייביר ישמ רזעל 'ר 'וכו חתפ ז"ביר םשב רזעל 'ר ח"לפ שיר ליעל ומכ החיתפה ןונגסו ,ג חעו יתהגה ןכ
 תפוס דע 'וכו תעבשג אחא 'ר רמא ןמ החיתפה לכו ,'וכו קחצי 'ר היידב םש י מבו 860 רצ ליעל םג 'יעו וכו אירק
 הרדסנ ומחנ 'פ אתקיספבו ,(אחא 'ר רמא ו"דו ר"פדב םג 'יגה םש ןוכנלו) יוכו ךל הלילח 'פל ט"מפ ןמקל םג אחיא
 םיהלא ךחשמ ןכ לע עשר אנשתו קדצ תבהא םש הנונגסו ,'וכו תבהא החיתפב הנושארה הטישל וגינפלש החיתפה
 ובמ ה"יבקה איבה אלש ךע אצומ תא וניבא םהרבאב אירק רתפ אחא 'ר םשב הירזע 'ר ךרבחמ ןושש ןמש ךיהלא
 תאז חנ ימ יכ םעט המו םלועל לובמ איבמ התא ןיאש תעבשנ םימלועה ןובר ה"בקה ינפל םהרבא רמא םימודס לע
 לע םירעמ התא המ איבמ התא שא לש לובמ אמש איבמ התא יא םימ לש לובמ חנ ימ רוכעמ יתעבשנ רשא יל
 שקבמ תא םלוע םאו םלוע ןיא שקבמ תא טפשמ סא "וכו טפושה יול ר"א הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח העובשה
 אמלע תיל רחביצ רתוומ תא תיל ןיא אטשוקד אניד יעבו אמלע יעב ןישאר ירתב אלבה רוצימ התא המ טפשמ ןיא
 ךוכחמ ןושש ןמש ינכו ךחשמ ןכ לע ןבייחל תאנשש עשר אנשתו יתוירב תא קרצל קדצ תבהא "וכו ל א םיאק ליכי
 םירבדה רחא ד''הה הליחת רברמ יגא ךמע אלא םהמ דחא םע יתרבד אל ךלצא דעו חנמ ךייח ה"בקה ל"א ךרבחמ והמט
 תיעשיב אירק רתפ ןומיס ריב ןדוי ר"שב הירזע 'ר הטישה םש דועו ,(םש יכנא 'פב םג ייעו) וכו 'ה רבד היה הלאה
 יוכו ןרהא תא חק 'פל םש רייובו ,יוכו ומחג ומחג 'וכו ירוע ירוע תולופכ תואובג אבנתמ תא לבא תמייסמו 'וכו
 תלחתמ החיתפהו ,'וכו ןרהאב אירק רתפ אנהכ רב אבא 'ר םשב היכרב 'ר המישה רוע ולא תוטיש יתשל הפסותינ
 רמא יוכו (ו'דו ר"פדב ה"כ) םהרבא וגיבאב אירק רתפ אירזע 'ר םשב ןדוי 'ר יוגו עשר אנשתו קרצ תבהא הישז םש
 תעובש ידי תאצי אל ןכ םא העובשה לע םירעמ התא המ םש ייגהו יוכו חנ ימ יכ ד"הה וכו תעבשנ ע/שבר וינפל
 שקבמ תא םלוע םא םלוע ןאכ ןיא שקבמ תא טפשמ םא 'וכו ךל הלילח וינפל רמא הזה רבדכ 'וכו הלילה דיהה
 תיל רחביצ 'יתמ תא ןיא םא אטשוקד גיד תיעבו ךמלוע תיעב ישיר ןירתב אלבח סופת יעב תא טפשמ ןאכ ןיא
 תורוד הרשעש ךייח ל"א ךיריכחמ והמ יוכו ןכ לע ןבייחלמ תאנשו ותוירב קדצל תבהא 'וכו ול רמא םיאק לוכי ךמלוע
 הגיש כ"מבו) י"י רבד היה הלאה םירבדה רחא 'נש רבדט יגא ךמעו יתרבד אל םהמ דהא םע ךלצא דע הנמש
 ייע 'וכו תעבשנ אחא 'ר רמאמלו ,(וירחא וסיפדה ןכו ,רכו םהרבא לא יי רמאיו 'נש ונינפלש 'וגה י"פע קוספה
 עבשנ רבכ םש םיהבזבו וגו יל תאז חנ ימ יכ 'נש םלועל לובמ איבמ וניאש ה"בקה עבשנ רבכש סש הטוסב םג
 .וכו שפות התא 8 :'וכו איבמ שא לש לובמ לבא איבמ וגיא םימ לש לובמ 'וכו םלועל לובמ איבמ וגיאש היבקה
 ,םייק םלועח ןיא טעמ רתוומ .ךניא םא ןידה תא שקבמו םלועה תא שקבמ התא וישאר ינשב לבחה תא שפות התא
 יוכו סיפת תא רייאלב ולוכ לשמה ט'מפ ןמקלו ,ג"חעו יתהגהו ינכו ןיתרתב םלוע שופת התא ןאכ שבתשנ ל'יכבו
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 םוןיב וניתוחאל השענ המ ,םיבוט םישעמ אלו תווצמ אל  ,והוקינה אל םיידש (םש םש) הל
 הנבנ איה המוח םא ,שאה ןשבכל ודירוהל עשרה דורמנ לזגש םויב (סשפש) הב רבדיש
 חול הילע רוצנ איה תלד םאו ,הילע הנבי המוחכ םיובד אוה דימעמ םא (ט םש םש) הילע
 הניא וזה הרוצה המו זרא חול הילע רוצנ [םיבומ םישעממו] תווצממ אוה לד םא (םשפש) זרא
 5 רימעמ (יפש פש) המוח ינַא םימלועה ןובר וינפל רמא ,העשל אלא וילע םייקתמ יניא ךכ העשל אלא
 תאצומכ ויניעב יתייה זא ,הירועו לאשימ היננח יינב (םשש םש) תולדגמכ ידשו ,המוחכ םירבד
 :[ךל ךל םרבא לא יי רמאיו] םולשב אציו םולשב סנכנש םולש

 ד חנמש תורוד הרשעמ ,[םהרבא הו] (טי ז תלהק) םיטילש הרשעמ םכחל זועת המכחהו
 | :םרבא לא י"י רמאיו ךמע אלא יתרבד אל םלוכמ םהרבא דע

 10 רודב לבב תא ונאפר (ט אנ הימרי) 'וגו התאפרנ אלו לבב תא ונאפר חתפ הירזע 'ר]

 ,3"ס יכ עוקל 8 |: 819 75 ליעל "ע 6 | : 'ד "ק םודלוס סעוסנס ,כ''טו ג''ספו 'ד 'יק ס''עפ ע'פ ןעקל ,864 ד5 ליעל 2
 : 815 דל ליעל "עו ,(115 75 סעוז עכדע) סע ב'ע סלסק שכדע ,(ע'" 'ז) סעכסס 'פ םלסק שכדע ,ו'עקפפ 'כ םלסק 'קלי
 : 858 דל לוע5 ייעו , ס"לט 'כ סיעכי 'קלי 0

 ,(סש) יג'אחופ [םישעמ אלו | תוצמ | (םש) יכ יל אל | ל הוקינה [והוקינה** | (סש) יתכג'אפד יל .ן [םיירש 1
 | ילעשרה | (םש) יא וילע רוזגיש .] וילע רזוגש , תנ"אפך וילע רזגש | רבודיש 2 | ל המו [המ** | ככ ך םישעמו
 תריט ,פ יוגו ₪ [הילע 8 | ן שא | (סש) יאְוְד ןשבכ ךותל /תכנ'אפ [ןשככל | כ'א דריש ,(סש) יתנאופד דריל

 | (ש) ית'אפ הגכנ | ת וירגד /ח יייכד | תפדא .ראוד יל .(פש) ינחפ [אוה | ל םאו [פא** | (סש) יתכנו ףסכ
 -- רונ | ל אוה [איח** | ₪ רוכה ןמ לוציגה ףסככ ונליצא ינא - . . ,(םש) י'א ףסכ תריט = [הילע
 .פגיאחופ תוצממ | אפ יל אוה | פ םאו 4 | 'א יל ,"אְד הילע רוצנ ,ן חול . . רוצנ ,(םש) יזתוכנפ [זרא
 | (םש) יופ המ | ל יל יתכיאפד . .םישעמו "א . . םישעמבו [נזךְו םיבוט םישעממו* | (םש) יזך*א ך תוצמב

 | (םש) י וניא ,1א ןיא ינא .תכניאפד ינא ןיא 5 | (םש) יי וניא | (םש) יי הז חול ,ף הרוצה ,1א תאזה הרוצה

 | תכ"אד ינא דימעמ .נפ דימעמ ינא ,(סש) י'א [דימעמ | זדפ םלוע לש ונובר | ל הילע [וילע* | 'א םייקמ |
 ,ן יינב וליא ,(םש) י'א ינב ,כ [יינב | ?אְד 'ל המוחכ | (םש) יכ הרות ירבד / ן"אד ירבד :נ'אחופ [םירבד 6

 . . רמאיו [?אָוְד ךל -- רמאיו* | ן םולשל | ן םולשל 7 | ל אצומכ [תאצומכ** | ₪ הז ינב , יינב הז /ןא"ד הז
 הרשעמ ,2 [םיטילש הרשעמ | ינ זעת | כגלאחוְך המכחה :י'אפ'ְד [הטכחהו 8 | ל יל , 1 ךתדלוממו ךצראמ ךל
 ,1 'עה 'כחה ריעב וית רשא םיטילש הרשעמ ,ן זועת הטכחה םיטילש הרשעמ ,תןאְד ריעב ויה רשא . .
 םיטילש הרשעמ :י'אחופ -. םיטילש הרשעמ |הושעמ | תכ"אדל ל [יג'אחופ םהרבא הז* | י'אחפ יל
 ,(תלהק) יגח םלכמ ,5פ [םלוכמ | 5 חנ [םהרבא | דעו 9 | 5 םהרבאמש ,כ'א חנמ | 1 ₪ 'עב ויה רשא

 סע :כ'אזחפ םהמ דחא סע /תןאְד דחא םע ₪ ,(םש) י [יתוגד | 'א יל ,ןך ןלוכמו ,?אדך םלכמו ,י] םלוכמו

 ךל -- הירזע 'ר* 10 | ג"אוד ךל ךל ₪ .תכיאפ [םרבא | כ ₪ ד'הה :פ ₪ 'נש [רמאו | ינו ןהמ . .
 (ך תפרנ .ד תאפרנ) התאפרנ . . תא (ןך וניפר ,ְך ונאיפר ,ן וניאפר) ונאפר [וגו -- ונאפר* | י'אל יל [ךל
 ,(םש) יג וניאפר [?אפ ונאפר* | | ף יל ,(הימרי) יג התאפרנ . . וניאפר ,ך"ַאוְד וצראל שיא ךלנו הובזע
 | ן רוד הז [רודב* | ףתתַכְד וניפר

 שטשטתהל חונ זרא חולבש הרוצ המ) וילע חיגשמ וניאו םלועה ןמ דבאיל חוג אוה ךכ שטשטהל חונ חולה לעש
 חרת היה דציכ ושפנ ןתג דימ ךמש תשודק לע ישפנ ןתונ ינא המוח ינא םהרבא רמא (וילע חיגשמ יניא םהרבא ךכ
 רופמל המוח ינא) ךצראמ ךל ךל םהיניב בשוי התאו ז"ע ידבוע ולא ה"יבקה ל"א ןהל חלופ היהו ז'ע דבוע ויבא
 ןוידרת ןב היננח לש ורודו הירזעו לאשימ היננח ינב ינב תולדגמכ ירשו אלא דבלב ינא אלו ךמש תשודק לע ישפנ
 אצומ התא שככה ןמ םולש אציש םולש תאצומכ ויניעב יתייה זא ךכיפל ךמש תשודק לע םשפנ ונתיש וירבחו
 ונל תוחא 'פל תונוש ןיטיש רישתשבו ,('וגו ךצראמ ךל ךל היכקה ל"א ןתוא דבועו היה םימלצ השוע ויבא חרת
 שרייו םהרבא היח דחא 'נש םהרבא הז יוכו ונל תוחא וניבא םהרבאב ארק רתפ היכרב 'ר םירמאמה ןושל םשו 'וכו
 ןטק אוהש דע הנטק ערקה החאמ אוהש םדאכ רמא ארפק רב הי'בקה ינפל םלועה יאב לכ תא החיאו ץראה תא
 עשרה דורמג רזגש םויב 'וכו השענ המ טעמו תוצמ ללכל אב אל ןיידעש הל ןיא םידשו ט"עמו תוצמב קוסע היה
 וליצנ ףסכ תריט הילע הנבנ המוחכ םירבד אוה ךימעמ םא הייבקה רמא 'וכו המוח םא שאה ןשבכל דריל רמאו
 הגיא וז הרוצ המ זרא חול הילע רוצנ תלדכ וישעמ לטלטמו תוצממ אוה לד םא 'וכו איה תלד םאו םלועב ותוא הנבנו
 ט"עמ דימעאו המוח ינא הי'בקה ינפל םהרבא רמא המוח ינא תחא העשל אלא וילע םייקתמ יניא ךכ העשל אלא תמייקתמ
 הייבקה לי'א 'וכו יתייה זא ךמלועב יב אצויכ םיקידצ לש תורובחו םיתכ םיתכ דימעהל דיתע ינאש תולדגמכ ירשו המוחכ
 איה המוח םא איד 'וכו םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא 'ה ינא דתה םולשב ךאיצומ ינא ךכ שאה ןשבכל תדרוש םשכ
 ןהישעמ ןה ןילטלטט םאַו תלד םאו םליצנו םלועה סהילע הנבנ םהישעמ עיומח ןה ןידימעמ םא היבקה רמא ע"ומח הז
 גגא תולדגמכ ירשו המוחכ טעמו תוצמ ןידימעמ ונאו המוח וגא הי'בקה ינפל ורמא המוח ינא 'וכו הילע רוצנ ןז תלדכ
 םא קתעוה םשו 200 יומע לודגה שרדמב םג ייעו יוכו יתייח זא ונב אצויכ םיקידצ לש תותכ ךמלועב דימעהל ןידיתע
 שאה ןשבכל סגכנ םהרבא ךכ רפח וניאו רואל סנכנ הזה ףסכה המ ףסכ תריט הילע הנבג המוחכ וירבד תא דימעמ
 םתרבא הז םכחל זועת המכחה 'יגה םש בימ תלהק שרדמבו ,נ"חעו יתפסוה ןכ .םהרבא הז 8 :'וכו םולש אציו
 ,םרבא לא 'ה רמאיו ד/הה םהרבא םע אלא רביד אל םלוכ םעש םהרבא דעו חנמש תורוד הרשע וליא םיטילש הרשעמ
 ןלוכמ רתוי הייבקה רחב אל םהרבא דע חגמ תורוד הרשעמ םיטילש הרשעמ םהרבא הז 'וכו המכחה םש תלהק שרדמבו
 שרדג 815 רצ ליעלו ,'וכו םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב ינש ומע אלא תירב םהמע תרכ אלו (ו"דו רי'פדב הייכ)
 אתיאו ,ןאכ טוקליב הקתעוה אל ןכו 'א א'יכבו ל"יכב אתיל החיתפה לכ .חתפ הירזע 'ר 10 :שיייעו חנ לע קוספה
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 םהרכא היה המל היכרב יר רמא (ג א שיהש) יונו םיבוט ךינמש חירל חתפ היכרב 'ר -
 הלטלטנש ןויכ ,ףרונ החיר היה אלו תיוזב תחנומו ליתפ רימצ תפקומ ןומיסולפפלש תיחולצל המור
 :יונו ךל ךל [םלועב לדנתמ ךטשו םוקמל םוקממ ךמצע לטלט] םהרבאל היכקה רמא ךכ ,החיר ףדנ

 רב ,םלועה לכ תא ונל החיאש םהרבא הז (ה ח שיהש) הנטק ונל תוחא חתפ היכרב ר ]
 ןיא םידשו ,םיבוט םישעמו תווצמ לגסמ היה ןטק אוה דעש הנטק ,ערקה תא החאמש הוכ הרפק 5

 : ('ג 'פ) סיכל 'פ סנכ סיכיטס כיט ,סט סעוסנס ,סע נ'ע סעוסנס ,ס'פקפמ יכ סיכיטס יט 'קלי | ,נ"ס יכ עוקלי 1
 :('ם 'ס) םופס 'פ .סבכ סיכיטס כיט ,'כ יי סט סעוסנפ ,'צ "ספ ךל ךל נע סעוסנס .ד"לקפפ 'כ סיכיטס כיט 'קלי  ,נ'כ יכ עוקלי 4

 היה | זך -, לשמ [המל | ןִד ךמש קרות ןמש [יוגו | ת*אְד -. םרבא לא ייי רמאיו .יכנופ [היכרב 'ר 1
 ,?אָד ןומיסליפופא .עזךפ ןומסלופפ 2 | ץן סהרבא וניבא ,ןךָגְד וניבא םהרבא ,(ש"הש) יאזךפ [םהרבא | יופ ל
 -- ןויכ | + תיוז ןרקב | י תפקומה | 'א ןוטילפ ,יכִך ןומסרפא ,(םש) י ןומסלפ , | ןומסלפוב ,ןֶר ןומיסלפופא
 םוקממ תלטלטומ ,ל?אפ תלטלוטמ ,יִו תלטלטמ) תלטלטימ (ן הליתתהש ,ְך התייהש) התיהש ןויכ [החיר
 [סלועב--לטלט** | (םש) יתכאוְ וניבא -. .יפ [םהרבאל 9 | ג'א ל .יתכ'אופְד ףדוג החיר היה ([ך םוקמל
 - רמאיו ינש ,] ךל ךל םרבא . . רמאו .ףכַאְך םרבא לא י'י רמאיו .פ ךצראמ ךל ךל ינש [וג --ךל | ל יל

 . . תוחא ,ףכו -. הל ןיא םידשו הנטק ונל תוחא ,יעי'אפ [תוחא | כא 'מא [חתפ 4 | ] ךצראמ ךל ךל .

 | (ש"הש) יכ וניבא -, [םהרבא | ] -, הב 'ודיש "יב וניתוחאל השענ המ הל . . תוחא ,אָד -. 'וגו הל
 לכ תא י'אח יאב לכ ,רע [לכ תא | יעתיאד 'ל .ם ה"בקהל ונל ,זַך ה"בקהל .(סש)ינ'אְו [ונל
 ,יעתכאוד רמא . . ."ע ארפק רב | ע ולוכ םלועה ,(םש) יכנ'א םלוע | (סש) י יאב לכל .יתכנ?אופד יאב
 | תוצמ | פ החיאש ,ירתכנ'אְוְ החאמ אוהש ,(סש) יֶנ'א [החאמש 5 | 5 'א . . , ן רמוא . .
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 וכו יעמש ה'ישז םש אמוחנתבו ,ךל ךל 'גש םלועב םיבוטה ךישעמ עידוהו םהיניבמ אצ םיעשרה ךותב בשוי התא המ
 /םירפסה ראש 'יג י"פע יתמלשה ןכ .'וכו ךמצע לטלט 8  :'וכו ןוטיילפ לש תיחולצל לשמ ןיבא רי'א 'וכו ךינודא אוה יכ
 יוכו תויוז ןרקב תחנומו 'וכו תפקומ ןיטיילפ לש תיחולצל המוד וניבא םחרכא היה המל היכרב ריא 'יגה ט"קלבו
 גתמ ךמשו םוקמל םוקממ ךמצע לטלט וגיבא םהרבאל הי'בקה ול רמא ךכ ףדונ החיר היה תלטלוטמ התיהש ןויכ
 ייפ ןומסלופפ לש תיחולצל המוד וניבא םהרבא היה המל שרופמו קתעוה ןומסלופפ 'ע ךורעבו ,ךל ךל רמאנ ךכל
 הולמו הקשמו ליכאמ תוצראה לכב ךלוה ועמש םהרבא היה ךכו הברה קוחרמ וילע ףדונ וחירו וב םסבתמ םדא רומ
 איבמ 297 דצ ע"יעו םש י"מבו ניחבו 'וכו תפקומ ןוטיליפלש תיחולצל 276 רצ ליעל לשמה 'יעו 'ו כ ו הנהמו
 יפ ריישהשבו ,םש ני'חבו 'וכו החירל ךלהו ןוטייליפלש תיחולצ אצמ 819 דצו ןומסולופפ וא 811 דצו ןומסילופופא
 היה המל ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל ה"בה ול רמאש העשב וניבא םהרבאב היירק רתפ ןנ חרי 'ר אתיא 'וכו חירל
 ףדונ החיר היהו המוקממ הלטלטו דחא אב 'וכו היה אלו תחא תיוזב תחנומ התיהש ןוטילופ לש תיחולצל המוד
 ךמשו םלועב ךמצע לטלט ךל שי תוצמ הברה ךל שי םיבוט םישעמ הברה םהרבא םהרבאל ה"בה רמא ןכ ףא
 תא ינפל רבחש ונל החיאש 'וכו ונל תוחא ש"המל ה"בקה רמא ךכ .'וכו ונל החיאש 4 :'וכו ךל ךל ימלועב לדגתמ
 טעמו תוצמ לגסמ היה ןטק אוה דעש ה ג ט ק הגלפה רוד י"'ע םידרפנהו םיקחורמה ברקמ םהרבא היהש סלועה לכ
 הב רבודיש םויב 'וכו תשעג המ ויבא תיבב הארש ט''עמ אלו תוצמ אל והוקינה אל םידש הל ןיא םירשו י'פעא
 תחי אָלו וילע רבדל המוחכ םירבד אוה דימעמ םא 'וכו המוח םא (864 ליעל 'יעו) 'וכו עשרה דורמנ רזגש סויב
 זרא חול הילע רוצנ ט"עממו תוצממ אוה לד סאו 'וכו תלד םאו דעל ןוכי וערזו הנממ הנבי 'ולכ הילע הנבי וינפמ
 תייבקח ינפל סהרבא רמא וכו המוח ינא העשל אלא וילע םייקתמ יניא ךכ העשל הלא הניא חולבש וזה הרוצה המו
 לע םשפנ ורסמי הירזעו לאשימ היננח ינממ דומעל םיריתעש ינב םג תולדגמכ ירשו 'וכו המוח ינא םימלועה ןובר
 ק"ב שרפמרכו יוחיא ןושל תוחא שרוד ברו ,'וכו םולשב סנכנש 'וכו יתייה זא (819 רצ ליעל 'יעו) םשה תשודק
 העיזב האחאל ריחב ןדיעו ('ז 'ג תלהק) רופתל תעו 'גרתו ,ערקה תא החאמש הזכ םלועה לכ תא החיא םהרבאש
 ןיחאכ ןאשעו ה"בקתל לארשי תא החיאש ימוחא 'ד 'יס מפ ריומשבו 'וכו ןיחאתמ ןיאש ןיערק ולאו 'א וכ ק"מבו
 תויאב 'א חא 'ע ךורעב היכו ר מ א תלמ הרדענ 'וכו הזכ ק''ב ליייכ ייגבו ,'וכו תוחאתמ סא ח"'ספ ןמקלו 'וכו םוקמל
 דיטפ ןטקל 'יעו וארוב תא ריכה םינש 'ג ןב ד''מכ 'וכו ןטק אוח דעש שרדהו ,58 רצ ליעל י'מב 'יעו !יסופדו ייכ
 תרות רומל היה ןכיהמ ול היה אל בר ודמל אל בא הֶל ןיא םירשו שרפמ י'כ ר"'ב 'יפבו ,278 רצ ליעל י"מבו
 הייבקהל ומצעמ ריכהש 'ב 'יס דיייפ ר"מבבו 'וכ\ הרות דמל היה ומצעמ רמא יול 'ר היצפ ןמקלו ,א''ספ ןמקל ייעו)
 תמוחכ דורמנ דגנכ םירבד דימעמ םא איה תמוח םא ('וכו םוקמה תא ריכהל ךאיה ותוא דמילש םדא היה אלו
 ריעל םויה ךיתתנ הנה ינאו רמאנש ומכ ודגנל המוחכ השענ אוה ונוצרכ תושעל ןאממו ורבח רגנכ ןדה סדאש
 /הנבנ חיגה כיימבו א''אבו , גי'יכו 'ב אייכו 'יסופדב םג אתיא הילע ה ג ב י 'יגהו ,תשחנ תומוחלו לזרב דומעלו רצבט
 ףסככ ונליצא ינא ףסכ תריט הילע הנבנ פ"יכב ףסונ  שוריפו ,ףסכה תריט ןאכ שרדנ אל ןכו ןאכ שרפתנ אלו
 המוחכ םמצע םימישמ םא איה המוח םא ח'פ טוהנירג א''ר 'צוה ש"הש שרדמב שרדה םג 'יעו) רוכה ןמ לוצינה
 ןיאצויו תוכלמל ןיסנכנ םה ךכ רסח וניאו םלש אצויו רואל סנכנ ףסכהש םשכ ףסכ תריט הילע הנבנ םיצחל
 ע"שבר ה'יבקה ינפל רמא ('ח 'ז) ךתמוק תאז 'פ רישהשב ןכו ןרמשל וילע דמוע וילע םייקתמ 'יפו ,('ובו םימלש
 תחיתפה ןונגסו ,'וכו אל וא ןהילע תא םייקתמ ךמש תשודק לע םשפנ ןתיל םישקבמ הירזעו לאשימ היננח
 ןשבכ ךותל דורמנ וכילשהשכ םהרבאב רבדמ בותכה המב הנטק ונל תוחא חתפ ןהכה היכרב 'ר םש ב"מ אמוהנתב
 סהרבא תא דורמנ ךילשה ירה ע"שבר ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא םיסנ הייבקה ול השע אל וישכע דע שאה
 תחאמ אלו ערוקש םדאב רבדמ הנטק ונל תוחא (854 דצ ליעל י'מב 'יעו) רמא רפקה רזעלא 'ר שאה ןשבכ ךותל
 י"פע תצק ל"צו) תוחא ארוק היה ךכיפל םינב ול היה אל וישכע דעש ה"בקה ינפל םלועה תא החיא םהרבא
 ארקנ המלו םיסנ הייבקה ול השע אל ןיידעש ה גט ק 'וכו בותכה המב 'וכו תוחא התפ ב"ר םש אמוחנתבש ייגה
 רמאש םויב 'וכו םויב 'וכו השעג המ (םינב ול ויה אל ןיידעש ה ל ןיא םי דשו 'וכו םלועה תא החיאש תוחא
 ושפנ ןתונ םא ףסכ תריט הילע הנבנ איה המוח םא תרשה יכאלמל היבקה רמא שאה ןשבכ ךותל וכילשהל דורמג
 הברה תומחלמ ינפב תדמוע איהש וז המוחכ ושפנ ןתונ םא אמוחנתב) ףסכ תריט הילע הנבנ םשה תשודק לע
 סאו 'וכו איה תלד סאו (ףסכב הפחנ הנוי יפנכ םארקש לארשי ולא ףסכ תריט הילע הנבנ םשה תשודק לע ןמצע רוססיו
 וזה הרוצה המ זרא חול  הילע רוצג (םשה תשודק לע ושפנ רוסמלמ) ימש תשודק לע ושפנ תא ןתילמ אוה לד
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 ןיא רמאנש םוקמ לככב יול 'ר רמא :דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו אהמתא דילומ :וניא םרבאו
 .יהיו ,(א אכ תיששארב) הרש תא רקפ יזיו הל הוה הל ןיא הרקע ירש יהתו ,הל הוה הל
 ןויצ .(אכ ב םש) 'וגו םינב השלש דלתו הל הוה ( א איש) םידלי ןיא הנחלו םידלי הנינפל
 ; (כ טנ היעשי) יונו יבש לו לאוג ןויצל אבו הל הוחו (וי ל הימרי) הל ןיא שרוד איה

 טל השרפ
 א5ךנזא יטהו יארו תב יעמש חתפ קחצי 'ר .'וגו ךל ךל םרבא לא יי רמאיו (א בי = -
 הריב הארו םוקמל סוקממ רבוע היחש רחאל קחצי 'ר רמא (אי המ סילהת) ךיבא תיבו ךטע יש

 ,הריבה לעב אוה ינא ול רמא הריבה לעב ץיצה ,גיהנמ אלב החיה הריבש רמאת רמא ,תקלוד תחא
 גיהנמה אוה ינא ול רמא היבקה ץיצה ,גיהנמ ילב םלועהש רמאת רמוא וניבא םהרבא היהש יפל ךכ
 יוחתשהו ךינדא אוה יכ  ,םלועב ךחופיל (בי סש םש) ךיפי ךלמה ואתיו ,םלועה לכ ןודא
 0 : יונו ךל ךל םרבא לא ייי רמאיו (םשפש) ול

 ססקיספ ,('ב ס''עק) כ''פ ('ם סילק ס"יפ ססקיספ ,('ב 'ס) סל ןיס 'פ יפבכ סכיס ,זי'ע 'כ לסועט 'קלי ,ב"ס 'כ עוקלי 1
 יקל ,בייפ יכ עוקלי 5 || :" יס ע'פ סנכ לנדעב ,'ז "ספ סט סעוסכפ ,נ'י 'יכ לטכ 39 סעוסנס ,('5 ס'עק) נ'5פ יסנכ
 :'נ "סם סט סעוסנפ ,'ג "ק ךל ךל 3"ע סעוסנס ,'כ יס ס''מ סילספ יכיכע 'קלי ,כ"טס 'כ סילסס

 םידלי הנינפל יהיו | 1 היחו :יתה הוהו | יתאוד דלו ₪ ,גפ [הל ןיא 5 | כ"א יוה | יכנו 1
 יתשו םינב השלש לתו רהתו ,י םינב 'ג דלתו | | היהו .ית?אחְד הוהו .'אופ [הוה 8 | יחופ יל
 יבשלו לאוג ['וגו -- לאוג | 1 היהו :'אופ הוה 4 | ך 'וגו דלתו רהתו הנח תא י"י דקפ יכ ,(לאומש) וָנְו תונב
 | | תָד ילהצו הנו יחצפ הדלי אל הרקע ינר . . ,יכנחופ לאוג :?א 'וגו לאוג ,1א י'' םאנ בקעיב עשפ
 היהש דחל = [רמא 7 | ל אריב [הריב** | ך אצמו [הארו | יתד - לשמ .מ (םילהת) 'יכנ"אופ [דחאל 6
 | יל התיה | א תאזה . . ,(םש) ינא] זז - - .םיתוכפד וזה הריבהש ,'7 אריבש [הריבש* | "א .ךלהמ

 יפל 8 | ית"א ינא ,פ אוה ינאו | י רמאו .?א ול רמאו | םיכנ'אופד וילע ₪ .%א [ץיצח | ג ילב
 ן ול רמא [מיתכנאפְד רמוא* | (סש) יגַפ םהרבא ,ןְד םהרבא וניבא /מכא |וניבא םהרבא | א היה [היהש

 .?אָוְד ול רמאו .מגפ [ול רמא | םיכנ?אפד וילע - "א [ץיצה | אלב | מכנאפְך הזה - .י) [םלועהש
 -- ואתיו 9 | (םש) י הריגה לעב ,ינאופְד םלועה לעב :מכ םלועה גיהנמ | (םש) יכא 'ל אוה | .י רמאו
 תיבו ימע יחכש  ,ן] =, ול יוחתשהו ךינדא . . ואתיו :ן?אְד -. ךינודא אוה יכ ךיפי ךלמה ואתיו :פ [ךיפי

 . . יכ .גופ [ךינדא -- יכ | ?אְד ךיתופיל .יתכנופ [ךחופיל | (םש) י ., 'וגו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל ךיבא

 | יתלאד = יוה .(סש) יכנופ [רמאיו 19 | תלאד יל ,יכ ךינודא
 וכו הב ןיא דעו 'פל םש ר"מבבו אמוחנה ישרדמב שרפמדכו .הל הוה הל ןיא 2 :םינש הנמש ינב םידילומ ויה
 ר"כיאב רדסנ יול 'ר רמאמו ,שייייעו 'וכו הרש תא דקפ 'הו 'נש ןמז רחאל הל שי וישכע הל ןיאש פיעא ירש יהתו
 אתקיספכו ,םכמחנמ אוה יכנא יכנא 'נש הל הוהו םחנמ הל ןיא רמוא תא ןכ ףא םש םייסמו םחנמ הל ןיא 'פל
 תא יל דלי ימ ךבבלב תרמאו םינב הל תוהו הדלי אל הרקע ינר ךכו םש םייסמו המחנ אל 'פל הרעוס הינע 'פ
 ילהצו הנר יחצפ הדלי אֶל הרקע יגר ןכו םייסמ הרעיס היינע 'פ ר"יספבו ,עטוקמ רמאמה הרקע יגר 'פב םשו ,הלא
 אהקיספמו 'וכו םחנמ הל ןיא שרדה ריכיאמ פסונ ז"ע יר לאומש 'קליבו ,'וכו ךבבלב תרמאו 'נש הל יוה הלח אל
 , לודגה שרדמב םג אתילו רתוימ אוה 'וכו הדלי אל הרקע ינר תיייכו 'יסופדב ןאכ ףסונש המו ,'וכו הרקע ינר שרדה
 תודלות תשרפ תלסח תייכבו חנ תשרפ תלסח השרפה ףוסב ןמסנ 'א אי'יכבו ,נ"חעו 'וכו םוקמ .לכ יול ר"א שו
 : ט"כפ ףוס ליעל י"מב 'יעו ארדיס קילס כי'יכבו 'חנ

 ,חינפלש השרפב ומכ ח"'לפ סופרה תועטב לפכנ ר"יפדבו ,חיילפ וכו 'ב אייכבו ו"לפ 'א א'יכב .םל השרפ
 : ל"פ שיר ליעל י"'מב 'יעו ךל ךל ררס תיייכבו ו"דבו ךל ךל תשרפ דוע ןמסנ 'א א"יכבו ,החותפ השרפ ןאכ ארקמבו
 יוכו ב"ר רמא 'וכו חתפ היכרב 'ר ךומסב םג יוכו *'ר רמא 'וכו התפ י"ר החיתפה וז ןונגסכ .חתפ קחצי 'ר 5
 התיה אריבש ןכו ףיילאב אריב ל'יכב .תחא הריב 6 : 889 רצו 142 דצ 68 דצ 67 דצ 14 דצ 4 דצ ליעל סג 'יעו
 ,םש י"מבו 886 דצ ליעל אתשוהו 80 דצ ליעל אנמ םג 'יעו א"הב םימעפה 'בב הריבה לעב ל"יכב םג ךומסבו 'וכו
 ט"קלבו ,240 רצ ב"יח א"הגאב 'יעו הגלפה רודב ולוקלקב םהרבא הארש םלועל לשמ תפרשנו תקלוד תחא הרבו
 תריבהש רמאת אמש רמא תקלוד הריב הארו 'וכו ךלהמ היהש דחאל המוד וניבא םהרבא המל קחצי ר"א שרפמו סרוג
 תמכו םרבא דעו ר'הדאמ רוד םיושע ורבע ךכ הריבה לעב ינא רמאו הריבה לעב וילע ץיצה גיהנמ אלב תאזה

 864 רצ ליעל 'יעו) םהרבא אצי הגלפה רוד ךותמו הגלפה רוד לובמה רוד שונא רוד םהישעמ ולקלקש םהמ תורוד =
 ה"'בקה וילע ץיצה גיהנמ אלב םלועהש רמאת רמאלו ובלב רהרהמ ליחתה (וכו םהרבא ורמא ה"'דב םש י"מבו
 שיר לודגה שרדמב םהרבא לע רופיסהב לשמה שרופמ רחא ןפואבו ,'וכו ןודא ינא ןורחא ינאו ןושאר ינא ול רמאו

 ןושלו הירחאלש םע ונינפלש וז החיתפ הבכרוה םשו ,'וכו היהש רחהאל אתיל אמוחנת ישרדמבו ,שייייעו
 םירמוא ינש ז'ע וז ךיכא תיבו דמע יחכשו םהרכא הז יארו תב יעמש 'וכו תב יעמש ה"שז בימ אמוחנתב החיתפה
 יוחתשהו ךיגודא אוה יכ ן י ב א ר"א םלועב ךתופיל היבקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ךיפי ךלמה ואתיו התא יבא ץעל
 המ החיו והמ עדוי םדא היה אלו תורבקה תיבב הנוחנ איהש ןומסרפא לש תיחולצל המוד םהרבא חיה המלו ול
 ה*כקה לייא ז"ע ידבוע ןיב רד סהרכא היה ךכ םלועב ףדונ החיר ליחתה סוקמל סוקממ הלטלטו הלטנ רחא השע
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 חצנ םא ךשפנ המ רמא גילפ םיאק ןרה ןמת הוה ,ונממ ךליציו ול הוחתשמ התאש ךיהלא אוביו וב
 ןשבכל םרכא רריש ןויכ  ,אנא רורמנמ אנא רמא דורמנ חצנ םא אנא םרבאד ןמ רמא אנא םרבא
 אציו ויעמ ורמחנו שאב והוכילשהו והולטנ  ,םרבאד ןמ היל רמא ,תא ןמד ןמ היל 'מא לצונו שאה
 :ויכא חרח ינפ לע ןרה תמיו היהה ויבא ינפ לע תמו

 לודג רוחנ ,הנש רוחנמ לוחנ היה סרבא וגו םישנ םהל רוחנו םרבא חקיו (ל טכ | ףדי
 ששל רילומ ןרה ,הכסילש הרוביעלש הנשו הכלמלש הרוביעלש הנש ,םינש 'ב לורנ ,הנש ןרהמ

 יז יס יד ייפ .'ס ייס) ר'מפ ב''מפ (יס ייס 'ז ייפ יד ייפ 'ב ייס) סיינפ טייפ ('ס ייפ 'ג ייס) ע"לפ ןטקמ ,819 75 ליעכ 5
 ,בילפ וכ יכדס = ,(ג"י '5) כוכ5 'פ סנכ סיכיטס כיט ,'ס יס  ד"פפ יד 'יק ב"כפ סנכ סופט ,כ'טו ג"םפ קייפ (גיי "מ
 סלוע כדפ ,ס"עפ ןטקל 5 | :'3 כוכיד םוכנדס סכטע טכדמ ,ביינפ ו'יכפ 6/'כדפ ,('ג ייפ סי5) ס'יכ 'יס ס"י כ" סיכסס טכדע
 : יג כ ספ ןיטודיק '3 6''י י"פ סופכי 'עוכי 6 : '3 ע"ש ןיכדסנכ ,ב"פ

 | זך הינימ ךחי ביזישיו ,ן ינממ ותוא ליציו .ןאָד ,ונמיה ךליציו ,יכָנ ונטמ ךתוא ליציו ,1אפ [ונממ ךליציו 1
 תצנ סא | ן (?הצנד) הצניו ןמ ידהב אנא = [ךשפנ המ | 'א ןרה .םיאק ןמח הוה ,י .גילפו ןרה ןמת הוה

 אנא ,ם₪ אנימא אנא [רטא אנא 2 | יי הצנ םרבא יא , . . הצנ יא ,ן . . הצנ ןיא . ףכנאפְד סהרבא

 /5 היבגמ אנא .'א םחרבאמ אנא /תונ?אתְד אנא םהרבאד ןמ ,י [אנא םרבאד ןמ | יכ'או 'ל ,ן רמיא

 אנא [אנא רטא | י הצנ דורמכ יאו , . . חצנ יאו ,ן . . חצנ ןיאו :1א 7 דורמג חצנ םאו | ן הידהב אנא

 ןמ :?אך אנא דורמנד ל ינא) אנא* דורמנט | יכ'א] 'ל ,ןך רמיא אנא ,פ אנימא אנא .תונאדך רטא

 ייתכאפְד םהרבא | 5 ךלשוהש [דריש | 2 היכגמ אנא .!א דורמנמ אנא ,י . . דורמנ ןמ /רנחפ . . דורמנד

 :תיאד ןיומא | כפ לצנו .יתנאַוְד לוצינו ,זֶד [לצונו 8 | ן ןשבכ ךותל | ן םהרבא וניבא , 1 וניבא םהרבא

 /1 וול /תיאד ןוחל [היל | ת"אד ןאמד .י'אחפ ןאמד ןט ,נו [ןמד ןמ | כ ורמא ,ן ןורמא .'אפ ירד
 | 'א וחוכילשה ,] והוכילשהו והולטנו | י אנא סרבאד ,ְד אנא . . ןמ :1'אןפ םהובאד ןמ | כנפ יל
 | תניאד ויבא חרת .יכופ [ויכא 4 | י תמ | יתכנאוד ויעמ ינב :פ ויעימ | יתכגאפה רואל ,ן שאל
 אד יוגו* 5 | יל 'ל :פ יוגו ןרה תמיו ד"הה ,אְד 'וגו חרת . . ד"הה [תכנ!או"ל ויבא --- תמיו ד"הה*
 ,כג'אופ [הנש | ןרוחנ ןמ | 'א םינש רשע הרשמ לודג היה סתרבא :ג]פ לודג היה םהרבא | כגופל יל

 ןרה אצמנ ,'אופ [לודג 6 | כ 'ל :תנאוד לודג היה .פ [לודג | רוחנו | (ךומסב ןכו) ?א 'א ,[ךִד תחא ₪
 | ?אְד םינש ₪ :תשנ'אופ [ששל | הרוביעל | הרוביעל | ת?אד ינש ,'אופ יתש | תןאְָד םהרבאמ לודג

 ןילבופ םתש םיבעה ולא םימה ןמ לודג וניצמ ל"א םיוחתשמ ונא םימל ףא לא התוא ןיבכמ ןהש םימה שאה ןמ
 ונא תוחורל ףא ל''א ןתוא ןירזפמ ןהש תוחורה ולא םיבעה ןמ לודג וניצמ ל''א םיוחתשמ ונא םיבעל ףא ל"א ןתוא
 שאל אלא הוחתשמ יניא ינא תוכלמב ץצולתמ התא המ ול רמא םדאה (הז) וז תוחורה ןט לודג וניצמ ל"א םיוחתשמ
 והוכילשהו והולטנ דימ ךליציו אובי ונממ לודג הולא ךל שי םאו הכותל ךכילשמ ינירה שאל הוחתשמ התא ןיא םא
 םרבא לשמ .רמוא ינא םרכא חצונ םא ךשפנ המ רמא קולח ובלו רמוע ןרה םש היה ..'וכו ןמת חוה 1 : 'וכו רואל
 םרבא לשמ ל'א התא ימ לשמ ןרהל דורמנ ול רמא 'וכו דריש ןויכ ינא דורמנמ ינא רמוא דורמנ חצונ םאו ינא
 שאב 'וכו והולטנ םרבאד ןמ ל"א תנא ןאמד ןמ דורמנ ל"א לצננ 'וכו דריש ןויכ םייסמ איגופבו ,'וכו והוכילשהו והולטנ
 ריסו וכו ןרה תמיו ד"הה 4 : 108 רצ ליעל לטונ ומכ לצונו 'יגהו , נ''חעו ויבא ינפ לע תמו אציו יועמ ורמחנו
 ןשבכל והוכילשה םייסמ םשו ת''הע י'שרב 'יעו ויבא חרת י"ע ויבא חרת ינפ ל ושרדו ,םידשכ רואב .ותדלומ ץראב
 ןכו ,'א 'תיפע 'רה תמיו ד'הה ההיד וידב רפפה בחכב 'רנכ ןוילגב םלשוה ל"יכבו ,םידשכ רוא והזו ףרשנו שאה
 רוחנ תשא םשו ירש םרבא תשא םש ד''סו .'וכו םהרבא הקיו 5  :יתנייצש י'כבו 'יסופדב 'וכו .תמיו ד"הה אתיא
 ביתכדכ הנש ןרהמ לודג רוחנו הנש רוחגמ לודג היה םרבאו הרש איה הכסיו הכְסי יבאו הכלמ יבא .ןרה תב הכלמ
 םינש 'ב ןרהמ םרבא לודג ירה 'וכו דילוה ןרהו ןרה תאו רוחנ תא םהרַבא תא דילוה חרת חרת תודלות הלאו
 חישארב) דלת הנש םיעשת תבה הרש סאו דלוי הנש האמ ןבלה ובלב רמאיו 'תכדכ םינש 'י הרשמ לודג םרָבאו
 ןרה חיה ירה הכסי לש הרוביע תנשו הכלמ לש הרוביע תנש .בושח םינש 'ח הרשמ ןרה לודג .אצמנ (זיי זיי
 ;דילומ םרבא היה אל ןכלו 'וכו הרקע הרש יהתו ינשמו הימתב .דילומ וניא םרבאו הכלמ תא דילוהשכ ששל רילומ
 םינש יתש לודג 'וכו לודג היה רוחנו 'וכו .לודג היה םרבא ליייכב 'יגה םשו הימפ שיר ןטקל םג רמאמה לכו
 ייגה ו''דו ריפדכו ,םינש יתש ןרהמ לודג םרבא אצמנ ו"דב ייגה םש ןוכנלו ,יוכו הרוביעל .הנש 'וכו הרוביעל חנש
 הטכ טול תא .דילוה ןרה וב אצויכ אתיא (סכראמ 'צוה) םש עיסבו ,כ'מבו א/אב הגוה רבכו ניחעו תשבושמ ןאכ
 הנש ןרהמ לודג רוחנ .המכו הנש רוחנמ לודג םהרבא תמכ 'וכו ןבלה ובלב רמאיו םינש '* הרשמ לודג םהרבא
 תכסי המש הרקנ המלו הרש איהש הכסיל תחא הנש טולל תחא הנש הנש יח ירה השא אשְנו םינש יו ןרה לידגה
 לודג םתרבא םש סג רמאמה 'יפו ,נ'חב שייייעו 'וכו האובנב שדקה חורב הכוסש הכס אייד 'וכו היפיב ןיכוס לָכהש
 ילואו ,הרש הדלונשכ הנש 'ח ירהו ששל רילוחו השא אשנו םינש 'ו לידגהו םינש 'ח הרשמ לודג ןרהו 'וכו רוחנמ
 ןישודיקו תומבי 'שוריב ןכו ,ב"פ עיסל רענטאר ב''דר .תורעהב 'יעו 'וכו תחא הנש הכלמל תהא הגש םש םג לי'צ
 הנמש ינב ודילוהש) דילואד ןלנמ םינושארה תורודו םש ןירדהנסבו ,'וכו שש ןב ןרהו עשת ןב דילוה זחא .ינתר םש
 םרבא חקוו ביתכו 'וכו הנש רוחנמ לודג םהרבאו יוכו דילוה חרת חרת תודלות הלא .אכהמ אלא 'וכו אמיליא (הנש
 תכסי א"ד 'וכו שדקה הורב הכוסש הכי המש ארקנ המלו הרש וז הכס .קחצי 'ר .רמאו 'וגו םישנ םהַל רוחנו
 ןיתרות הובאמ שישקו ןינש רשע הרשמ סהרבא שישק המכ יוגו ובלב רטאיו וכו לפיו ביתכו .היפויב םיכס לָכהש
 בישח אק ןתטכח ךרדו הוה הוחאד אטוז סהרבא אמלד יאָממ הדילוא ינמתב הרשל ןרה הדלוא יכ חַכתשא ןינש
 ייר רמאמו ,(א/שרהמב ייעו רוביעה .תונש .ובשה .אל ןכו .הלחת הכלמ .תא .רילוה ןרהש .סש וקייד .אלו) 'וכו וחל
 תדגאו ,'א .י'רחב .םג :יעו הרש איה הכסיו .א'יי יס ,ח'י'יק םילהח .שרדמב ןכו !א דיי הליגמב .םג 'וכו הרש וז הכסי
 לוטמד .ירופה םרפא בתכ היפיב ןיכוס לכהש שרדה יפכו ,פוטינוריה לצא ,ןִכו יה 'ו 'א תוינומדקב רָבכ האצמנ וז
 םינושארה תורור ליז .סרמאמ לע ז"יפ סיניע רואָמב עיייעו .490 רצ גימ קלח חיטב 'עו .אָבְסא תירקתא חרפוש



 108 חכ אי חל השרפ חנ

 רמא , ןידכ ןוהל דכע המ היל רמא הובא אתאד ןויכ ,ןוהבד הכרד יוריב הסלקוב אוהה בהיו ןוהרבתו
 אנא רמא ןיד ,ןוהימוק ברק יל תרמאו תלסד ךניפ דח אניעט אתתיא אדח תתא ךךְל רופכנ המ היל
 תא המ [היל רמא] ,ןוהרבתו הסלקוב ביסנ הבר ןידה םק  ,יאמדק ליכא אנא רמא ןידו יאמדק ליכא
 רוגסנ היל רמא ,דורמנל היתרסמו היתסנ ,ךיפמ ךינוא ועמשי אלו היל רמא ,ןוניא ןיעדי ,יב הלפמ
 ינעטר יננעל דוגסנ היל רמא ,אימל דוגסנו היל רמא ,ארונל ןיפטמד איימל דוגסנ היל רמא ,ארונל
 רמא ,אחורל דוגסנו [היל רמא] ,אננע ילבומד אחורל דוגסנ היל רמא ,אננעל רוגסנו היל רמא ,אימ
 ךכילשמ ינירה .רואל אלא .דוגסנ אל יעתשמ תא ןילמ היל רמא ,אחור ליבסד אשנ רבל דוגסנ היל

 .עכנ'אופ [אוהה | יכנפ בהי | תד איליספ ןוהלוכל ןוהרבתו .יכ'או ןורבתו .ע גזדפ [ןוהרבתו 1
 ,פ הסלקוב ,?א אפלוקב ,ע הסלוקב ,2 אפלקב ,"ע הסלקב ,יְִד אסלקוב ."עגח [הסלקוב | ית"אחְד יל
 , ע [ןוהבד | ג אבר אוהה .ך"א אברד | ג דיב .ת"אְד אדיב ,יו הדיב .'אחפ הידיב ,ע [יודיב | ך התלקמ
 | יתכנ'אח ןאמ /וד מ אפ [המ | כ אתא [אתאד ןויכ | יתג"אחפד ןוהיניב הוהד ,%א ןוהנמ הוהד ,ן ןוהנמ

 [ךל | א דחכנ :כ רופכיא ,ג רופכנ 2 | ןיאחופ ןידכה | חפ ל .י'או ןול [ןוהל |  'אח דיכע
 ,'ך הל אנועט ,1 הנועט .?אחו הנ- ,כ [אניעט | ן אתיא ,[ך אתתא | ם איהה [אדח | יתכנאחפְד ךנימ |

 | י הרמא ,ך הרמאו | תכגפְד הלוסד .י"או [תלפד | "אד אדח | י יל . . ,ןך הדיב אניעט ,ם הל הנועט

 (ת תיבירק) תבירק ([ך ןוהימדק) ןוחימדוק בירק .יכנחופ ןוהימדק ברק | תנ?אחוד.ךל אה ₪ ,יפ [יל
 ' תכחד לוכיא .יגיאפ [ליכא 5 | יתנג?אחד ןיד (זך הוהו) הוה ,ן הוה ןד :פ ןידה :כ |ןיד | ת"אְד ןוהימדקל
 ₪ [הבו | ] חוה ןדו ,נאפ ןידהו | (ךומסב ןכו) י יומדוק חו יימדק | (ךוטסב ןכו) % לכוא ,ן לוכא

 ,ת אסלקוג | יחו גסנ .כנ?אפד גפנ ,תיא [ביסנ | ית"אחפהד ןוחיניב הוהד ,כ ןוהביד ,%א ןוהיניבד <

 [היל רמא* | ןְד ןונירבתו ,יאו ןורבתו ,כז1ְפ [ןוהרבתו | ן התלקמ ,פ היסקלוב ,א אסלוקב ,'כ אסלקב
 | זח ךיינדוא ןיעמש | אפ יל אלו | 'א ןונה ."אד ןונא | ןיעדיו | [ך הדבט ,ילךכ ילפמ ,'ךַנ אלפמ 4 | ל יל
 המ ,[] רמא ךמופ המ ,י!א רבדמ (י ךיפ) ךיפש המ .תןנ?אופְד רטוא (פ ךיפב ,] ךיפ) ךיפש המ [ךיפמ

 רמא 5 ] א דוגס | ד אכלמ ₪ [דורמנל | הירפמו | יתכנאחפְ היגסנ ,ן [היתסנ | כ תורבוד ךיתפשש
 | יתכגאפד אימל .יאו [איימל | ?אחד דוגפנו .יתכג'אופ [דוגסנ | ת"אד פהרבא -. .יכנ'אחופ [היל
 | תכנ"אפך דוגפנ ,יו [דוגסנו | תלאד דורטנ ₪ .יכנחופ [היל רמא | יתנאפד ארונ ,כו [ארונל | | ןפייטמד

 :כפ ןיעטד איננעל | תאְד דוגסנ ןכ פא .ןחְל דוגסנו [יכנפ דוגסג* | [ך םהרבא -. [היל רמא | ן אוימל

 / 2 אימ ןינעטד אננעל ,ם איגנעל | תכ?אד דוגסנ .ינחפ [דוגסנו 6 | ית?אד ןיעטד אננעל ,גְזְר ןינעטד אננעל
 ,יגְזְך"ְל ירדבמד [ילבומד | חָו דוגסנו | ד ןכ םא :ןך ןכ םא היל רמא ,יכנ"אחופ [היל רמא | 5 אימ ןיעטד איגנעל
 | תכ'אד דוגסג .יגחופ [דוגסנו | ל יל [היל רמא** | כ איננעל :פ איננע ,י אננעל | כ רדבד / אן פד רדבמד
 ?אד אשניא .יתכח שנ :ן השנ ,גפ [אשנ | חפד דוגסנ :יתכנא| [דוגפ 7 | ןך ןכ םא ₪ [היל רמא
 ל'א) יניא ינא [רואל --אל | 'א יעתשת ,כפ יל יעתשמ תא | ?אפד ל .יתכג'אחו [היל | ('א שנרבל)
 [ול-- ינירה | ד ארונל אלא דוגסנ אנא תיל היל רמא :יתנ?אופְד רואל אלא (ן הווחתשמ) הוחתשמ (1 יניא
 התאש (פ הלא) הולא (כ] אוביו) אביו (יג] וכותל) וכותב ('א ךכילשאו ,אְוְד . . ינא ירה) ךכילשמ ינירה
 | זך היל דיגפ תאד ךהולא יתייו היוגל ךיתי ימרג אה :יתכנאופְד ול (ן הווחתשמ) הוחתשמ (ן'אָפְד תאש)

 דח 'וכו שיבתמ הוהו אמוי רבל דוגסתו ןישמח רב תאד ארבג אוההל יוו ל"א ןישמח רב ל"א התא ןינש המכ רב
 יודיב אסלקוב אוהה בהיו ןוהירבתו אסלקוב ביסנ םק ןוהימדק ברק 'וכו תלסד ךניפ דח הל אניעט אתתיא תתא ןמז
 ךניפ דח אניעט אתתיא אדח יוכו ךל רופכנ המ ל"א ירב ןידה אמגתפכ ןוחל דכע ןמ לייא 'וכו ןויכ ןוהביד הברד
 אסלקוב ביסנ הבר ןידה םק יאמדק ליכא אנא רמא ןידו יאמדק ליכא אנא רמא ןיד ןוהימדק ברק יל תרמאו תלסד
 םש תואסריגה בורו ,'וכו דורמנל הירסמו היכסנ ךיפמ ךינזא ןועמשי ל"א ןוניא ןיעדיו יב אלפמ תא המ לייא ןוהרבתו
 בהיו ןוהירבתו (היסלקב שבתשנ 'שה ךורעבו) הסלקב ביסג םק סלקב 'ע ךורעב קתעוח רמאמה הזמו ,ני'חעו ליייכב ומכ
 תא המ 'ב אלפ יעבו 'וכו ךניפ דח הניעט אתתא אוהה תתא 'א ךנפ יעבו 'וכו הברד יודיב (הסלקוב) הסלוקב אוהה

 הלכמ 'וכו דבא ןמ סופדה תועט ו"דבו ,יב הלפמ תא המ 'וכו ןוהל רבע ןמ ר''פדב םג ןוכנלו ,ןוניא ןועדיו יב
 הוה רמאמהו ,125 רצו 92 דצ ליעל 'יעו היתסנ ומכ הית יונכה םע היתרסמו 'יגה ל"יכבו ,כ"מב הגוה רבכו 'וכו |

 זיעל רמוכ 'וכו השמ ןב הכז 'וכו היולת ןונ השנמ ןב םשרג ןב ןתנוהיו שרדב םש ר''שהשב ותמגוד 'וכו שנ רב יתא
 רב היל רמא הוהו היל דגסמל יתא שנ רב הוח דציכ ז"עב הרצ וניע חתיהש ידי לע 'וכו םינשה ןתוא לכ ךיראהו
 תיל ז'ע אדהו 'וכו היל רמא חוהו 'וכו ןיעבש וא ןיתש וא ןישמח רב וא ןינש ןיעברא רב ל"א הוה תא ןינש המכ
 תוכרב 'שוריב שרדה הזבו ,'וכו היל דוגסמו ךהלא קובשמ יעב תאו ןינש רשע יתרת וא השמחמ אלא אדיבע איה
 הוחתשנ םהרבא ל"א שאל הוחתשנ דורמנ ל"א .ארונל דוגסנ ל"א 4 :'וכו תלוסד ךניפ דח יל יתייאו םש ןירדהגסו
 הוחתשנ ל''א 'וכו הוחתשנו לא םימה תא ןיאשונש םיננעל הוחתשנ לייא 'וכו הוחתשנו ל"א םימה תא ןיבכמש םימל
 רבדמ התא םיקר םירבד ל"א חורה תא לבופש םדא ןבל הוחתשנ לייא 'וכו הוחתשנו ל"א ןנעה תא ליבומש חורל
 ןמסנ ילבומד ל/'יכ 'יגלו ,'א יפט 'ע ל"תמע יעו ןיבכמ 'יפ ןיפטמו ,'וכו ךכילשמ ינירה שאל אלא הוחתשנ אל
 סש איגופבו ,רדב 'ע ריתמע 'יעו הירטמ ןנע רדבמ חורו איי ז"ל בויא 'גרתב ןכו ןירזפמש 'יפו ירדבמד םש ןוילגב
 דוגסנ 'וכו אננע (ילבומד ל'צו) ילבנמד אחורל דוגסנ 'וכו אננעל דוגסנו ל"א אימ ינעטד יננעל דוגסנ כי'ג ייגה
 הוחתשמ התאש ךיהלא אביו וב ךכילשמ ינירה רואל אלא דוגסנ אל יעתשמ תא ןילימ ל"א 'וכו ליבסד אשנ רבל

 םג 'יגהש וטכ ירדבמד אחורל וא ילבומד אחורל ןושלה השקו ,אוננעו איננעל 'יגח אפידעו ,ני'חעו ונממ
 םירבד תבחרהבו ק"'הלב רמאמה סשו ,282 יומע לודגה שרדממ עמשמש ומכ איחורל ל''צ ילואו ,טוקליו גיייכו ח"יכב
 לודג וגיצמ ל'א שאה ל"א ךיהלא אוה ימו ל"א יהלאל הוחתשמ התא ןיא המ ינפמ דורמנ ול רמא 'וכו ירמא ןנבר
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 רמא ,תא ןינש המכ רב היל רמא  ,ןובזיד יעב שנ רב יתא הוה  ,ויתחת רכומ םהרבא בישוה רתאל
 ךלוהו שייבתמ הוהו ,אמוי רבל רוגסתו ןישמח רב תאד ארבנ אוההל יוו היל רמא ,ןישמח רב היל
 הסלקוב ביפנ סק ,ןוהימדק ברק ךל אה היל 'מא תלסד ךניפ דח אניעט אתתיא תתא ןמז רח ,ול

 : (יס 'נ) ינוכעכ 'פ סנכ סיכיטס ליט ,'ג '5 6/יפ ןיכדסנפ יד גיי ט"פ סוככצ 'סוכי יע 1

 | תד שיניא רב ,א שנרב .יכחופ [שנ רב | 5 הוה דכ | תַאְד םהרבאל ,יכנופ [םהרבא | י בישוהו 1

 /8 רמא הוה .י'אְְה [רמא | ן ןוהנמ ןוגזיד ,כ ןיבז , * היל ןובזמ .ת"אד ןבזיד .גחפ [ןובזיד | כ יעבד

 /?אפ ןיתיש רב וא . . רב ,ך ןיתיש וא ןישמח רב 2 | ן*ָאָוְד רמא הוהו .יתכ'אח [רמא | ת"אוְד רמא הוהו

 רב ,[ך ןיתש וא ןינש ןישמח רב ,י 'ס רב 'נ רב ,2] ןיתש רב . . רב ,1 ןיתיש רב ןישמח רב ,זְד ןיתש . . רב

 | כנ'אחופד -. היל :ית'א [אוההל | ח יא .גפ יאו .ו ייוו | תג"אופד רמא הוהו ,יכ'אזד [רמא | 'א םישש
 רג 'נ רב ,'א יס רב ,נפ ןיתיש . - ,ףכ"אוְ ןיתש רב [ןישמה רב | תיאפְד הוהד ,יכנ1או'ְ אוהד [תאד

 רבל | 'א ידוגסל . . , דוגסיל . . .ןפ דוגסל . - .ן?אך רגסמל . . ,ְזְד דוגסימל . . ,י דוגסמל יעבו [דוגסתו | י יס
 תוהד ןויכ ,פ אוהו .?אְך היהו .תוכנחו [הוהו | י ןיד אמוי דיבעד ןידהל ,כ הימוי רב ז"על .ניאחופ הימוי
 [ןמז דח 8 | א ליזא הוה ,ןְד היל ליזאו ,י ךלוהו [ול ךלוהו | א יל שייבתמ | א יל ,+ הוה ןכ היל רמא
 /3'אפ7ך אתתיא אדה .,ןֶד [אתתיא | ל יאתא ,כ איתא [יעתגהחופד התא* | 'א יל ,ן הנמיז דח ,פ ןמז רחל
 .הגועט ,ו הל הניעט ,?ךזְז הנועט ,יףע הנ- :יכ'א [אניעט | ןע אתתא אוהה ,ן אתיא . . ,יזְר אתתא . .

 | ינאופ הרטא | יתכנוד תלוסד .ירעאפ [תלסד | ך אדח [דח" | תא הדיב (ך אניעט) הניעט ,)פ הל
 /גז] [הסלקוב | ירנחופ כסנ | ן ןוהיטוק .?אְד ןוהימדוק .יתכנ'אחפ [ןוהימדק | יכ ךליה | ן יל היל
 | "אד הידיב (?א אסלוקב) אסלקוב ,ן אתלקמ ,*ך אסקלוב ,פ הסקלוב ,ך'א אסלוקב ,כ אסלקב ,ז) הסלקב ,י אסלקוב

 דע שאה ןשככמ לצינ םדא: היה אל ץראו םימש וארבנש םוימ ןושאר תפומ ביינפ םשו יוכו וילא רמאיו 'נש 'וכו וליצהו ונימי
 ביישר 'צוה הדגא שרדמב ע''יעו םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא יי ינא 'נש 'וכו והמתו ץראה יכלמ לכ וארו לצינו אא אבש

 חתה םהרבא רפוסמ ביפו א"יפ םשו ,ז"יפ שיייעו טייפ םילבויה רפסב רבכ האצמנ תונויסנ הרשעד הדגאהו ,ךל ךל שיר <
 תוחתשה יתלבל ויבא תאמ דרפתה םיעובש 'ב ןב ותויהבו 'וכו םיליספה ירחא ונז םלוכ יכ ץראה יעותעת ריכהל ותודליב
 עובשב יהיו 'וכו עשרו עשפב ולבח לופי לבלו םדאה ינב תאיגשמ והליצהל לכה ארובל ללפתהל לאויו םילילאל והומכ
 כמ ונל רזעו עצב המ רמאיו ינב ינגה רמאיו יבא רמאיו ויבא חרת לא םהרבא רמאיו וב תיעיבשה הנשב יששה
 םימשה יהלא תא ודבע םדבעת לא בל תמוהמו םימלא םהו םברקב ןיא חורו םהל הוחתשתו םדבעת רשא םילילאה
 תא ןודבעת המלו וינפ לע יח לכ שפנו ורמאמב ארב לכהו ץראה לע לכה השועהו ץראה לע לטו םשג דירומה
 תמוהמו םהישוע ושוביו םהמ רזע םכל ןיאו םתוא ואשת םכמכש לעו םדא ידי ישעמ םה יכ םברקב חור ןיא רשא
 רמוא םא םתוא דובעל יננתנ רשא םעל השעא המ לבא ינא םג ינב יתעדי ויבא וילא רמאיו םהידבועל המה בל
 ויחא ינשל הלאה םירבדה תא דגיו ךותימי ןפ ינב שרחה םכרבלו םדבעל סב הקבד םשפנ יכ ינוגרהו תמאה םהל
 תלילב םהרבא טקיו יעיברה עובשל תיעיברה הנשה איה םהרבא ייחל םיששה תנשב יהיו 'ןכו םודיו וב םפא רחיו
 רהמיו הפרשה ךותמ םהיהלא תא ליצהל הלילב ומוקיו רבד שיאל עדונ אלו וב רשא לכו םילילאה תיב תא ףורשיו
 ,'וכו םירשכ רואב ,ותוא ורכקיו ויבא חרת ינפ לע םידשכ ךואב תמיו שאב ףרשיו שאה וב טהלתו םליצהל ןרה
 םהרבא ןויזח רפס לעב םג שמתשה תודגאה וליאבו ,םרכמל םימלצ השועו ז'ע דבוע היה חרתש תונשי תודגאו
 .ירבדב ז'פ םש תואמגוד ואצמנ יוכו ןיפטמד איימל דוגסנ ןאכ ש"מל םגו) חיפ דע א'פ שייייעו שטיוונוב 'צוה
 םשו) ותיב תאו חרת תא ףורשתו םימשה ןמ שא הלפנ הדגאה ףוסב םש רפוסמש המ יפכו (ויבא חרַתל םהרבא
 'יעו ונינפלש רופיסה םג עבונ תונשי תודגאמו ,(שאה ןשבכל םהרבא תא ךילשה דורמנש רכזוה אל םילבויה יסבו
 = ורמא 'וכו קולח ובל היה ןרה כיג םשו) א'י ייס ח"יק בימ םילהת שרדמב םירופיסה רחא ןונגסבו ,'א י"רתב םג
 ינא רמוא ואל םאו ינא םהרבא לש ינא רמוא טלמנש ויתיאר םא ינממ לודג םתרבא ובבלב רמא התא ימ לש ול
 רריל קיפסה אל שאה ןשבכ ךותל והוכילשהו והולטנ דימ ינא םהרבא לש םהל רמא םהרבא טלמנש ןויכ ינא םכלש
 ןירכומו ןיאצויו תורז תודובע ןישוע ויה ז"ע ידבוע םהרבא לש ויבא תיב םשו) ה*פ רי'אסבו ('וכו שאה ותימהש דע
 * םישלש ןב התא ליא הנש םישלש ןב ל"א התא םינש המכ ןב ל"א 'וכו דחא אב רוכמל םהרבאל עיגה דחא סוי קושב
 םישמח ןב ל"א התא םינש המכ ןב ל"א 'וכו דחא אב בוש ול ךלהו קלתסנ םויה ותוא יתישעש הזל רובעתו הנש
 טירופיס ןכו (שייאמר 'צוה ז'אסל םיחפסנב ז'פ רזעילא 'ר יקרפ) הייכפ ז"אסבו ('וכו דורמנל וירבד ועמשנ 'וכו הנש
 טיתיבב קתעוה םשמו) םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא 'ה ינא 'פל ךל ךל 'פ ייחב וניברב אבוהש שרדמב הזמ הז םינוש
 םישרדמ ץבוקבו 40 רצ הייח םש וניבא םתרבאד שרדמבו 25 דצ אח מ"היבב וניבא םהרבא השעמבו (118 רצ בח
 םייבמרב עייעו 281 רומעו 195 מע 188 יומע לודגה שרדמבו חנ 'פ רשיה רפסבו 48 רצ א'ח ץיוורוה מ"חרל םינטק
 חרת ינפ לע ןרה תמיו 'פל רעבאב שייר 'צוה הדגא שררמבו ןי'במרבו ט"קלבו טיכפ ג'ח נ"מבו ג"ה א'פ םיוכע ילה
 עיינ םיובנירגו 118 רצ סמהארבא ןעבעל סאד רעעב 'יעו םילאעמשיהו םירצונה ירפסב םג הטשפתנ הדגאהו ,ויבא
 יב ןאכ רופיסהו ,םהרבא 'ע אידפאלקיצנעבו 85 רצ דע 41 דצ םש שטיוונובו 100 רע 90 דצ יוכו עגערטייב
 ייסופדה ייגב והיגה תייפיבו א'אבו) הוה ןימלצ רבע רי'אלב סג גייכבו ,ק"הלב טעמ וב בברועמו ר"בב םירופיסה בורכ
 טימלצ השוע ויבא חרת אצומ התא 'ב 'יס ךל ךל אמוחנתב םג 'יעו םימלצ רכומו דבוע 'יגה איגופבו ,םימלצ רכומ
 .תיל רמא וכו רמא ךמופ המ ךיינדוא ןיעמש אלו 'וכו היל ליזאו שייבתמ הותו ריאלב םג חייכבו (ןתוא דבועו היה
 " :נ'חעו רח רתאל וא רחא דחל קפנ ל"צ ילואו ,'וכו ךתולא יתויו חיוגל ךיתי ימרנ אה ארונל אלא דוגסנ אנא תיל
 ותואל יוא לא םישמח ןב ל"א התא םינש המכ ןב םהרבא ל"א םלצ תונקל הצרש רחא שיא אב .'וכו שנ רב יתא הוה 1
 השא האב תחא סעפ ול ךלהו שיבתמ היהו םויה השענש םלצל 'ולכ דחא םוי ןבל הוחתשתו םישמח ןב התאש שיא
 ןתנו םרבישו (?לקמ חקלו סק אוהו םימלצה ינפל 'ולכ םהינפל ברקה ךל אה ול הרמא תלס לש תחא ('הרעק תאשונ
 תרעק תאשונ תחא השא האב ךל רופכנ המ ל"א הזכ םהל השע המ לי'א ויבא אבש ןויכ םהבש לודגה ידיב לקמה הז
 - םתיניבש לודגה הז סק הנושאר לכוא ינא רמא הזו הנושאר לכוא ינא רמא הז םהינפל ברקה יל הרמאו תלס לש תחא
 < המ ועמשי אלו 'ולכ הימתב ךיפמ ךינזא ועמשי אלו ל"א המואמ ןה ןיעדוי יכו ילע גיעלמ התא המ ל''א םרבישו לקמ חקלו
 "א וכו יעב שנא רב יתא 'וכו םתרבא בישוה רתאל קפנ 'יגה םש איגופבו ,'וכו דורמנל ורטמו וחקל רמוא ךיפש

 . 3) ת006. ?) ₪0א00ש



 1.1 חכ זכ ט אי חל השרפ הנ

 :תפש יי ללב םש יכ ףיסלוב אלא ןכ אל היל רמא ,ףיסרוב ןמ/ [היל רמא]
 בי הוה םלועב ול שי .ומש לפכנש ימ לכ אבא 'ר רמא 'וגו חרת חרת תודלות הלאו (זכ

 יאמ הרכת אל איה ףא ןול רמא ,אהמתא חרת חרת תודלות הלא 'תכהו ןוביתה ,אבה םלועבו
 רבקת אכה םלועל קלח ויכאל שיש ורשיב (וט וט תישאוב) םולשב ךיתובא לא אוכת התאו 'תכד
 :וימיב הבושת השוע לאעמשיש ורשיב (סש סש) הבוט הבישב

 גי קפנ ןמז רח .הוה םימלצ .רכוע חרת אייח 'ר רמא ןיבא חרת יגפ לע ןרה תמיו (חכ

 ,ס"פ סנל וסיכס כדק ,6/* "כ סי"ק סילסס שכדע ,סש עוקל 6 :כ"שםו 271 75 ליעל 2 | :'פ עי'ק ןיכדסנס "יע 1
 ו : ס"כפ .סעוז ןסילפ כדס *

 ,*או ףיס רוב ןמ | ל יל [היל רמא** 1 | 2 ארתא אוההר הימש והמ ,ף*אך ךדיד אערא אכיהמ ,' תא ןכיהמ
 רוב ןכ [ןכ | תכיא אמית אל ,?אָד יל רמית אל ,ינופ רמאת אל ,ע [אל | כ ףיס רוב ,'אפ ףיפרובמ
 | י ףופ לובמ ,'ך ףופ לוב ןמ ,ך ףופלוב ןמ ,תונא] ףיסלוב ןמ ,כ ףוס לוב ,עפ [ףיספלוב | 'א יל ,5 ףיס
 .תגיאחו [ולשי | תכגאופד אנהכ רב =. [אכא | כ'או הלא 2 | ל וגו ,יכאופְך ץראה לכ תפש [ע]זך תפש*
 , םלועב ול שיו כ"א םלועלו ,'א [סלועבו 8 | ?אופד םלועל .תכנ'אח [פלועב | כ'אפד קלח ₪
 ' תנא ['תכהו | תכד היל (כ ןוביתיא) ןוביתא .נפ ןוביתיא ,ְזְדְו ןוביתא | ן םלועל קלח ול שיו ,[ךְזְד םלועל . .
 ול שי .?אפ אבה םלועלו הזה (?א םלועב) םלועל ול שי ₪ ;כז [חרת | ך הלאו |..כו יל .חפְד 'תכ אהו
 ג [ול | ן אבה םלועל קלח ול שיו . . םלועל קלח ול שי ,ןךָנְָד אבה םלועל ול שיו הזה (] םלועל) םלועב
 ,ן םשמ) םושמ ןדו' 'ר רמאד [תכד יאמ | 'אןפ ארבת | ן אד ףוא ,] אוה פא | 5 ןהל ,תןְד ןוהל

 -- לע*6 | ל וממ | ן השע5 | ל ל [קת*4 | תכנ'אופְד אגהכ רב אנָא 'ר (כ'א םשב
 ירד הירב . . 'ר ,ף 'א ופי ןמד אדא 'רד הירב הייח 'ר [אייח 'ר רמא | א יל .ל וגו [תכגיאחופד ויגא

 יר ,ן שרד אבא יברד הירב הייח יבר ,' 'מא אבא 'רד הירב .. ר /תנ"אְד ופיד ([ך אדיא) אדא (ךך ברד)

 יימלצל דגוע ,כ אימלצ רכומ ,יזְו םימלצ רכומ ,1 ןימלצ דבע ,פ ז"ע דבוע ,] םיליספ דבוע | א 'מא ןנחוי
 | א יל ,כ רח רתאל . . ,י רתא דחל קפנ [רתאל קפנ | אפד היה ,יכגחו [הוה | ?א רכומו

 יוגה ףיסרב 'ע ךורעבו ,88 דצ ןאמלאדו י"מב שיייעו תא ןדיהמ אתיא די"לפ ליעלו ,התא םוקמ הזיאמ .תא ךתא
 ותואל רמא י"רו ,תרצצח 'עב םג 'יעו תפש 'ח ללב םש יכ 'וכו אלא ןכ אל ל"א 'וכו ל"א תא רתא ןידה ןמ ל"א
 יוכו ל לב םש יכ ףיסלוב ןמ אוהש יפל רבוס וניאש ול זמרו ףיסלוב אלא ףיפרוב רמאת אל 'ולכ ןכ אל דימלת
 רוב ףיסרוב יאמ הרותל ער ןמיס ףיסרובו לבב ןנחוי ר"א (ףיסרב 'עב ךורעה 'יג יפל) םש ןיררהנפב ןכו ,ת פ ש
 םש י"שריפב 'יעו יפאש רוב יסא 'ר רמא ףיסרוב יאמ 'וכו ףיסרובו לבב ףסוי בר רמא םש 'יגה וניגפלו) תפש
 ונא ףא ישא בר רמא 'א ויל תבשבו ,לבב ריעל הכומס תתיח ('ףיסרוב ריעו ,(ןיכרעבש האלפהְב ע/'יעו םיירבו
 ףיסרוב לבב ףסוי בר רמא םש ןירדהנסב 'יגה יב ויל תבש ןואג ג"ר שוריפבו ,לבב ףיסרוב ףיסרוב לבב רמאג
 ףיסרובו לכב יכ עדונ ירה יוכו לבב ףיסרובו ףיסרוב לבב רמא ליז ייאה ונגודאו םש בתכו תפס רוב 'וכו ער ןמיס
 סש קתעוה ןכו (158 דצ ב*מ קלח חמו 26 רצ עיפארגאעג רוצ עגערטייב רענילרב םג ייעו) 'וכו ןח תחא ריע
 רמא 'וכו היל רכסמ תוה יומדק ביתי הוה ןנתוי 'ר דימלת רח איעשוא 'רד תישארבבו ל"הזב וגינפלש רמאמה
 אל היל רמא 'וכו היל רמא תא רתא ןידה ןמ היל רמא יארתאמ ילג אנאד תיל רמא רבס תא תיל ןיד המ היל
 271 רצ ליעל 'יע .אבא 'ר רמא 2 : 198 רצו 1 דצ ליעל י"מב ייעו 'וכו ללב םש יכ 'גש ףיסלוב אלא ןכ רמאת
 יוג יפלו ,(שרד 'וכו חייר 'יגה .הלועמו) אבא רב ח'ר אוה כייכו וייכ יג יפל .אייח 'ר רמא 6 | :םש י"מבו
 ר'א קר 'יגה לייכבו ,(686 רצ ג"ח א"הגא 'יעו) ופיד אדא רב ח*ר אוה תיכו ג"יכו 'ב א"יכו פ"יכו 'יסופדה
 לכ קתעוה םשו ,598 דצ איגופ 'סב אייח רייא 'יגה ןכו ,י"מב שיייעו " 'יסב ןכו אבא ר"א ביי "סב ומכ אייח
 יי ינא ןילא רמאיו יפה שרדב תרקיע לצינו שאה ןשבכל אא ךלשוהש תמסרופמה הדגאהו ,ה"מרל ר"במ רופיסה
 יר ידימלתמ תיהש בקעי ןב רזעיל 'ר שרד רבכו ,(819 רצ ליעל י"מב ייעו) 'וגו םידשכ רואמ ו רשא
 ושמתשה רכבו ,יוכו וילא רמאיו 'פל ג"י ייס ד"מפ ןמקל אתיאדכ ןשבכה ןמ סהרבא תא ליצהו דרי לאכימ הביקע
 תומוקמה ולאלו ןאכ יתנייצש םישררמב ןכו 'וכו דריש ןויכ רמאמל 864 רצ הטמל מי'מב 'יעו תובר םימעפ הדגאה וזב
 ליזח ישרדמב תחוור הדגא ןכו ,'ג ח"כ ביייהד 'גרתבו בייל 'י היעשי 'גרתבו יז ויט תישארב 'בו 'א י"רתב עיייעו רבב
 םיחספ ילבכבו ,שיינבו 'ד יס (בימפ) א"מפו 'ג 'יס ט/לפ ןמקל 'יעו עשרה דורמנ י"ע .שאה ןשבכל ךלשוהש
 דרא עישבר ה"בקה ינפל לאירבג רמא שאה ןשבכ ךותל וגיבא םהרכא תא עשרה דורמנ ליפתש העשב יא חייק
 רמא דח לאומשו בר לפרמא 'א גינ ןיבוריעבו ,יוכו דיחי אוהו דיחי ינא היבקה ל"א 'וכו קידצה תא ליצאו ןנצאו
 ומש ארקנ המלו ומש לפרמא רמא דחו שאה ןשבכ ךותב א"אל ליפהו רמאש לפרמא ומש ארקנ המלו ומש דורמנ
 הדגאה 'ז ייס דימפ ןמקלו ,(857 רצו 847 רצ ליעל יימב 'יעו) ותוכלמב וילע ולוכ םלועה לכ תא דירמהש דורמנ
 םלוה תא שיטפ קילחמ שאה ןשבכב ה"בקה ופרצש םהרבא הז 'וכו ףרוצ תא שרח קזחיו שרדב תצק תראובמ
 בטומ םירמואש םלועה תומוא וליא אוה בוט קבדל רמוא תחא םעפב םלוע יאב לכל םלהו ושיטפ קילחהש םעפ
 יתייה ךמע יוגו ךליח סויב תובדנ ךמע 'ח 'יס טיילפבו 'וכו דורמנלש הרז הדובעב אלו םהרבאלש והולאב קבדיל
 ךיתורלי לט ךל 'וכו ןיסולכואה ןתוא לכ יל התפנכש העשב ךליח םויב שאה ןשבכל דריל יטשל התבדינש העשב
 ה"פ תוכאבו ,שייעו יוכו וללה םינשה לכ זיע דבוע יתייהש ןוע ידיב שיש רמאת רמואו רחפתמ א"א היהש יפל
 גילפ א'ונ נירדאב הנמנ תונויסנה ולאבו (א*י ייס וינפ ןמקל ייעו) וגיבא םהרבא הסנתנ תונויסנ הרשע הנשנ גי'מ
 א"רדפבו ('ו הרעה 'ג ייס הי'צ שייויעו) שאה ןשבכב תחא ה"כ 'יפ חיו ב"מ םילהת שרדמב ןכו םירשכ רואב דחאו
 האר אלש הנש הרשע שלש ץראל תחתמ אבהחנו ןגוהל תובלמה ילודג לכ ושקב א"א דלונשכ ןושארה ןויסנ ו"כפ
 חטבו םיליספה תא ץקשו םירשא סאמ שדקה ןושלב רבדמ ץראל תחתמ אצי הנש גיי רחאל חרי אלו שמש אל
 ייעו) התוכב 'זו ידרקב יג א"וו ידרקב 'זו התוכב 'ג םינש רשע םירוסא תיבב והונתנ ינשה ןויסנ 'וכו ורצוי לצב
 די טשפ רובכה ךלמהו שאה ןשבכ ךותב והונתגו ותוא ואיבהו וחלש םינש 'י רחאל (םש י'שריפבו 'א אי'צ ביב
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 ריהה [היחומ עצפו היל יחמ הוה] יפורגמ היל יטיימו בלוכ יל יטייא  ,היחומ עצפו :היל יחמ הוח
 :הלבנ השעא םתפשמ

 תא ספות םירצמ  ,רוצל ןוריצ ינבו ןוריצל רוצ ינב וכלה יא ןדוי 'ר םתוא י"י ץפיו (ח
 ,המוקמ ישנא תעלוב תחאו תחא לכ התיהו ןירות ישארב תוצראה לכ וסנכתנ הימחנ 'ר רמא ,וצרא
 םדאל האב הרצ ךל ןיא יול 'ר ישמ סחניפ 'ר ,תוחפשמ 'ל םהמ ףיצהו םיה הלע ,ףציו 'מא ןינבר
 ,לאעמשימ בייו .הרוטק ינבמ וי םהרבאמ  ,ורמע ןכיאמ תוחפשמ יל ןתוא ,חויר הב םירחאל ןיאש
 : (גכ הכ תישאוב) ךנטבב םיוג ינש הל ייי רמאיו אתיינרחוא ןיתרת ןוניא ןיליאו

 999היל רבסמ [הוה] ,הימוק ביתי הוה ןנחוי יררמ דימלת רח לבב המש ארק ןכ לע (ט
 ,תא רתא ןדיה ןמ היל רמא ,יותאמ ילג אנאד היל רמא ,יאה יאמ היל רמא  ,רבס אלו

 : 827 75 דיטפ ליעל "עו ,סט לוקלי 8  :נ"כ יכ עוקלי 8

 יטייא) ו יטמא .תכאחפהד יתייא .ע'א [יטייא | 2 היחומ תא | 1א עצפ אוה | 'א יל היל -- חוה 1
 חוה אוהו ,ן יתימ אוהו .יכזדפ יתיימ אוהו .ע'א [יטיימו | ירתאד בלוק .עכהחפ [בלוכ | (ג 'ל היחומ --
 היל . . הוה [יעת"אחוְד היחומ -- יחמ (חו הוהו) הוה* | כ ופורגמ ,ן ופרגט ,פ יפרגמ | ת"אד ביהי
 :תכנאחפ השעא | ןך -, סתפש םש הלבנו [םתפשמ 2 | 'א יל דיהה | ל 'ל ,'א היחומ עצפ אוהו ,ף היחומ
 | ם!אד רמא .ית'אחפ רמוא | כנאְָד הדוהי (ן ןדוי) 'ר הימחנ 'רו (ן ןדוי) הדוהי 'ר ,₪ הדוהי 'ר 8 | 'א השענ
 .תשפות םירצמ ,כ] . . תספות םירצמו , [וצרא -- םירצמ | י יגב | ינפ ןחל :.רתכ?אוד סהל - .'אזד [וכלה

 דחא לכ ,יכנ'אחופ [וסנכתג | ירפ רמוא . .יר ,תכ?אְד רטא..'ר .ג'א] [הימחנ 'ר רמא 4 | י'ָד 'ל .?אְד וצראל

 | ת'אְד וסנכנש ץפיו (ןך אוה המ) והמ אלא רזוח אוה םשלו םש ותבש תלחת ([ך התיהש) היהש וצרא שפות דחאו

 ןיא .ם ףציו ץפיו , ] ץפיו ,כ [ףציו 5 | כ ישנא תא | 'ךר"אְד םירהה ,פ םירוט ,?ףככ ןירוט ,ןד םירות ,1וךָנְו ןירות

 /] םיה תא [םיה | י יל .רת"אוד םהילע (ן ףיציה) ףיצה ,כנ פהילע .'אפ [הלע | יו יל .תאְד ףציו אלא ץפיו
 טחנפ 'ר [ישמ ---'ר | ?א ןהמ . . 'ל ,ָך םהמ תוחפשמ יל ,יכנופ תוחפשמ םישלש (י ןהמ) םהמ | י ףיצה | י יל
 | 'א םלועל .2] םדא לע | ן האבה הרצ לכ | (ינפ 'ל תוחפשמ --סחניפ 'ר) ראד 'ל ,ן םשב . . 'ר ,'א םושמ
 ,.ירכג'אופ [הרוטק ינבמ | כנאופְד הרשע שש ,י [ויי | 'אְו םישלש | 'א החוור 6 | 5 םירחאל הב ןיאש

 :רכנופ [ןוגיא 7 | רתיא ןילאו | ('א ביי לאעמשימ) "אופ הרשע םיתשו .כ גיי .ית [גייו | ת"אְד הרוטקמ
 ,יף*א אתיינרוח , ְך אתיינורוח ,?ך אתיינרחא ,פ אתינירחא ,:כ התה ,ןְך אתאיגרחוא [אתיינוחוא | ית"אד יל
 ,ם היטק | י יגוד .כ'א] 'רמ .תנאפְ 'רד ןמ | ן יהודימלת ןמ [דימלת 8 | י יל ,ן התה , ן'א אתינרוח
 [יאה יאט 9 | ] רינסמ | ל יל ,1 אוהו ,"אפְד הוהו [יתכאו הוה* | 'א יומדק .תג] יהומדק .?אָד יהומדוק
 | ת"אְד רגס תא תיל (ך"א טימ) אמעט יאמ א . . תא ןיא המלו ,יכ גְו רבס תא תיל (ּכ המלו) המל
 ןמ א יארתאמ , יירתאמ ,] ירתא ןמ | כ יאלגד :פ יאלג ,ג יילג | ב יל :ל ינאד [יתנאופְד אגאר*
 /ג] תא (1 ןדיה) ןידייה ןמ .לא רתא ןידיה ןמ .עַפ תא רתא ןידה ןמ | ?אְד יאערא ןמ ,כ יאעראמ ,יפ יארתא

 יתהגהו ,שוקליו כי'יכו 'א א'יכו חי'יכו ם"יכב ה"כו 'וכו בלוכ יל יטייא 'וכו אימ יל יטייא תונושל יתש ונינפלו
 בלוק יל יתייא קר 'יגה תיכו 'ב א'יכו 'יסופדבו ,'וכו אימ יל יתייא אתיא ג'יכב םגו ,ג'חעו ארפע יתפסוהו אימ
 ומכ תיייפב יטוימ יטייאו ,(יתיימו ףרגט 'עב םשו לבוכ שבתשנ 'שה ךורעבו) 'וכו בלוכ יל יטייא םש ךורעבו יוכו
 איש) ומררק תאו 'גרתו ,188 דצ ליעל ותרוקו ותרוכ ומכ בלוקו בלוכ ג"חו ,יימב שייייעו 92 דצ ליעל התישייא
 סתפש םש הלבגו ןאכ ר"במ קתעוה םש קידרבו ,אבלוכ 'ע ר"תמעבו םש לאומש ק"'ררב ייעו היבלוכ היו (י'כ גיי
 ףרג 'ע ךורעבו ,'וכו יחמ הוה יפורגמ היל יתיימו דח בלוכ יל יתייא הירבחל דח רמא חוה הלבנ השעא םתפשמ
 וניגפלש רמאמב יפורגמו ,ףרגמה תא ןתוג אוהו ןבא יל בה תחא הפש ץראה לכ יהיו ונדמלי תדגהמ אבוה 'א
 ויה אלו שדקה ןושלב והער תא שיא רבדל ןיצור ויהו ר"כפ א"רדפב תרחא הדגאו ,247 רצ ליעל ירוזחמ לקשמכ
 םשמו ברחב .ולפנ םש םלועה יצחו תיחשהל ולא סע ולא ומחלגו וברח שיא חקל ושע המ והער ןושל שיא ןיריכמ
 םתפשמ םתפש םש הלבנו ד'הה היגה א'אב .'וכו םתפשמ ד'הה 1: יוכו ץפיו 'ינש ץראה לכ ינפ לע 'ה םציפה
 : עי'צ הלבג (השעא) םשעא םתפשמ רי'הה םירפסה 'יגו ,הלבנ השעא ;תפשמ 'וכו הלבנו ד"הה תיייכב 'יגה ןכו 'וכו
 םתוכשומל רככ ואבו לובמה רחא ץראב םיוגה ודרפנש רחא התיה הגלפההש ליס ג'רו י"ר | .'וכו רוצ ינב וכלה 8
 ורזח אלו יוכו ןודיצל רוצ ינב וכלהו ה"בקה םציפהש שרוד י"רו תומואה ראש ןכו ןודיצל ןודיצ ינבו רוצל רוצ ינב
 ישארב תירקיעה 'יגה גיר רמאמבו ,טוקליבו ר"פדב ג"לו השק וצרא תא ספות םירצמ שימו ,ןושאוה םמוקמל
 וכו םירועש לש ךותב סגכנ םיטח רות שאר היה ז"מ ב"פ םיאלכב ומכ תדדוחמ תיוז ןרק רות שאר 'יפו ןירות
 ןירות ישאר 'ג ןהל ןחיל והמ 'ג טיי איפ ןיבוריע ישוריבו 'ובו הדש ךותל סנכנ קרי רות שאר היה ג'מ ג'פ םשו
 תוצראה ילובגמ הדמב לבח ךושמת םאו ,'א 'ז הכוס סידבו רות 'עו שאר 'ע ל"תמעבו שאר 'ע ךורעב 'יעו 'וכו
 תעשב תומואה לכ ןידמוע ויה ןירות ישאר וליאבו , וא ישארב תוצראה לכ םשל וסנכי זא הגלפהה םוקמל
 תעלוב 'יפ ילואו ,הגלפהה םדוק רבכ ופפתש םמוקמל ורזוחש המוקמ ישנא תעלוב ץראו ץרא לכ התיהו הגלפה
 א'יכו םיסופדב רמאמה ןושלו ,םירהל קתעוהו ןירוט שבתשנ ןירות 'יגהמו ,ת"'פיב םג 'יעו ץראה םהל הצפקש סנ ךרדב
 שוריפמ עבונ 'וכו רזוח אוה םשלו םש ותבש תלחת (התיהש) היהש וצרא שפות דחאו דחא לכ רמא נייר תיייכו 'ב
 ל יעו 'וכו ףיצתו םיה הלע תויתואה ךופיהב ףציו היב ירק ץפיו .ףציו 'מא ןינבר 5 :  שייייעו ר"'ב 'יפב רמאמה
 שרדהו ,י"כ ריב 'יפמ תעבונ ףציו אלא ץפיו ןיא 'יגהו ,'וכו םימעפ ינש הדב םש י"מבו 228 דצו 85 דצו 80 רצ
 .תרוטק ינבמ יי 6 :ויזרהמ 'ופב עייעו הז ןינמב ויהש הילגמ יתעדי אל ת"פיב בתכ ןכו שרפתנ אל תוחפשמ יל
 וט--ג/'ו םש לאעמשימ ביו 'וכו ןידמ יגבו 'וכו דלי ןשקיו 'וכו ןרמז תא ול דלתו 'ד--'ב ה"כ תישארבב תויונמה
 ינש הל יי רמאיו תוחפשמ םישלשל תורסחה תורחאה םיתש ולאו 'וכו רדח 'וכו עמשמו יוכו תויבנ לאעמשי רוכב
 ןדיח ןמ :897 רצו 189 רצ ליעל 'יעו רבס תא תיל המל ייגה אפידעו ,ל"יכב ה"כ .יִאה יאמ 9 = :'וכו םיוג

 ו
1% - 
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 ידמע התתנ רשא השאה רמא ומע יתישע רשא הבוטה לכ רחא ןושארה םרא המ ,האמדק
 ץראה לכ יהיו 6 אי םש) לובמה רחא םיתנש הגלפה רודמ לוכמה רוד ךכ (גי ג תישארב) 'ונו
 :'וגג תחא הפש

 ןישוע םא תחא הפשו דחא םע ןה ליאוה 'א הדוהי 'ר יונו דחא םע ןה יי רמאו 0
 5 :תחא הפשו רחא םע ןהש ידי לע אל יב ודרמיש םהל םרג ימ רמא הימחנ 'ר ,ןלכקמ ינא הבושת

 התע ןיא התעו הכושתלש התפ היבקה םהל חתפש רמלמ אנהכ רב הבא 'ר רמא התעו
 היבקה רמא ,אל 'א ןהו ,(בי י םירבד) 'וגו לאוש ךיהלא ייי המ לארשי התעו ינש הבושת אלא
 ,ול םישוע וילעב המ תוריפ השוע ןיאש העשב הזה םרכה ,תושעל ומזי רשֶא לכ םהמ רצבי
 : : וןתוא םיממגמ

 י10: םתפש פש הלבאו הדרא הבה ךלמה ימלתל ונישש םירבדה ןמ רחא הז הדרנ הבה 1
 ,ארפע היל יטיימ אוהו אימ יל יטייא הירבחל רמא דח הוה ,הלבנ םשעא םתפשמ הכא 'ר רמא

 ,סייכ ייפ כ בע לעוסנפ ,ס"'פ ססכיטד 'קמ סלטב לסמיכע ,טופ ןטקמ ,201 75 ליעל ,סט עוקל 6 : סע טוקלי 4
 | : סט עוקל 11  :כ'שו 64 ד5 ס'פ ליעכ "ע 10  :ס'"" "ק סט (עוסנס

 הגלפה רוד .כנ"אפ [לובמה רחא --רוד 2 | 'א ול [ימע | יתכגאפְד יתישעש ,ן [יתישע רשא | ן אימדק 1
 רוד דעו הגלפה רודמ ,]ך לוכבמה רחא םיתנש ,ְ הגלפה רוד דע לובמה רודמ םיתנש ,'א לובמה רחא םיתנש
 , ₪ [הדוהי 'ר | תוכ"אְד םלוכל . . ;ןפ תחא הפשו [רוגו 4 | 1 םידחא םירבדו ['וגו 8 | * הנש סיש לובמה
 זך סה ₪ [תחא | כ'אחו שו :נפ סע ןהו | כ 'מא .תאחופד רמוא | תכנאוד - הימחנ 'רו הדוהי 'ר
 [ןלבקמ ינא 5 | 'א ושעי ,ןךו םה םישוע ,ָך פה .. .?אפ ןה ןישוע ,ןך םישוע ,יכנ [ןישוע | ומ םלוכל
 רצבי . . התעו י"א יוגו רצבי אל התעו ,'אָזְד [התעו 6 | י יל אל | י יל םהל | ם ימוא |  'א םלכקא
 ןיא | יכ 'ל :ת"אפד התעו 'נש ,נן [התעו | אבא | 'א 'ל התעו--רמא | | גןפ 'ל ,ב התעו םהמ

 | ד האריל פא יכ ךמעמ [וגו | יכ'א הבושת ןושל אלא 7 | ןךִד התעו ןיאו .יכנ'אופ החעו ןיא ,?א החע
 םע ןה ייתכד ןה ןהל -. [היכקה רמא | 'ִאְו ואל | אד ןירמא ,?ך'א ןי- ,1ךְר םירמוא ,כ 'וא ,18 ימוא

 | 1א אל ורמאש רחאמ רמאו ה"בה רזח אל ורמא ןהו םהמ רצבי אל התעו 'יתכד הבושת לש חתפ םהל חתופו דחא
 [ת םיממגמ* 9 | כ'או השוע | ך אריפ .לא ירפ | ן ןמז לכ [העשב | ך וזה ,ל הז [ירתכנאופ הזה* 8
 הדוא הבה | [ן'א םירבדהמ 10 | א המגמ ,5 םמגמ ,?ף ןיממוג ,י'רנאְד ןיממגמ ,ם ןוד 'ל םימגמגמ

 םתפש םש הלכנו , נפ [רמא 11 | כ'אְו'ְד 'ל .פ הלבאו הדרא ,ְך הלכאו ..הבה ,?א הלבאו . . הבה ,[ךַנְזְד [םתפש --
 יר [הבא 'ו | ]| םתפש . . הדרנ הבה ,2 רמא םתפש םש הלבנו הדרג הבה ,'א םתפש . . הלגנו ,ך*א ד רמא
 [הלבג | י ןהמע השעא .עתכנאחפ השעא | ן ל ,'א ימא אנהכ רב .. .יתכנאפְך אנהכ רב . . ,ץע אבא
 (ך ןוהנימ) ןוהנמ דח ,עח דח ([ך רמוא) רמא ,ל רמאו רח [ומא* דח | ן אנהכ רב אבא 'ר ירבד ₪
 ,ל ינימ [גחפ אימ* | י'א יטמא ,כ יתיא .נחפ יתייא | עת"אד יל היחומ -- יטייא | יתכנאפְד רמא

 | ְר יל ,יניא רפע [ח ארפ* | י'א יטממ .כנחפ יתיימ | זך הוהו | י םימ ,כ יומ ,1ַא איימ

 ותמגודו ר"הדא לש וינב םדאה ינב אלא םדאח ינב רמול ךרצוה המו םילמגה יגב וא םירומחה ינב הימתב .רמאנ
 םיתנש קו הגלפה רודמ לובמה רוד הבוט ייופכ ןלָא ויח ךכ 'וכו השאה רמא 'וכו הבוטה לכ רחא אוה המ
 יג יוסו יב ייפ ףוס ליעל ייעו הנש םיש לייצש ירנ טוקליה 'יגבו , 'וכו ץראח לכ יהיו וב ודרמ םהו םליצה הי'בקהו
 ןה ליאוה 4 :286 רצו 196 דצ ליעל םג ייע האמדק םדאד יונב םדאה ינב שרדהו ,ט"קלבו ת"'הע י"שרב עייעו
 הבושת ןישוע םא ('וכו םולש לודג 'וכו הזל הז םיבחוא ויתש 855 דצ ליעל ש"מכ) םהיניב הולשו םולשו .דחא םע
 :'וכו םהל םרג ימ ןבייחל םע ןח ה"כקה רמאש שרוד ג'רו ,'וכו םהל חתפש רמלמ כ"באר רמאדכו ןלבקמ ינא
 ונינפלש קוספה םג ןיגוריס שרוד כי'בארו 'וכו חלשי ןפ התעו שרדב 201 רצ ליעל כ"'באר רמאמ ןכו .'וכו התעו 6
 רמאו הבושת השענ אל א ל ורמא ןהו 'וכו הבושת אלא התע ןיאו ה תעו רמא היבקה 'וכו םהמ רצבי אל התעו

 התע ןיאו 'וגו התעו תושעל םלחה הזו 'וכו דחא םע ]ה יי רמאיו אתליכמב שרדנ רבכו ,'וכו םהמ רצבי
 ינימי ןהל יתטשפ ודרמש פיעא 'וכו דחא סע ןה 'ה רמאיו םש במ אמוחנתבו ,םש ליעל י"מב 'יעו 'וכו הבושת

 םישנאה ןתוא וליפא ןהמ רצבי אל ורמא ןהו 'וכו לארש' התעו רמאנש המכ םכתא לבקאו הבושת ושע םהל יתרמאו
 התעו והמ ןהמ רצבי אל התעו 'וכו דחא סע ןח םש אמוחנתבו ,תולסלפ לע רצובכ 'גש הבושת ןישוע ןניא םירצבנ
 אל םירמוא ןהו 'וכו לארשי התעו ש"מכ הבושת תושעל ונימי הייבקה םהל טשפ לדגמ ושעו וטעבו וב ודרמש פיעא
 וכו רצבי ה"בקה רמא ןאכ שררח םעט ןכו ,'ןכו רצובכ רמאדכ ינש הבושת ןישוע ןניא 'וכו ןתוא וליפא 'וכו רצבי
 םיגירשה םיתרוכ 'ולכ ותוא םיממגמ ול םישוע וילעב המ 'נכו הזה םרכה םרכב םירצובה םישועש ומכ םהב השענ יהי
 : םמג 'ע ל"תמעו ני'חעו יתהגהו םימגמגמ שבתשנ לייכבו ,איימרכ םג 'ד ז"כ ב"פ םיאלכ 'שוריב ןכו ,םיערח
 ליעל יתנייצש .תומוקמב תומש אמוחנתו םירפוס יסמבו הליגמ ילבבבו אב אתליכמב הייכו .'וכו הלבאו הדרא הבה 0
 רפס 'פמבו הליגמ ישוריבו ,הלבאו הדרא הבח תומש ביימ אמוחנתבו ,םתפש םש הלב או הדרא הבה ה"פ
 םעטו ,ונישש ןושלה גייל כיייכו 'א איייכו ו"יכו ר'פדבו ,הדוא הבה יונישה תלחת קר אבוה ז"לפ ב*ונ נ"רדאבו הרות
 אצמנ אל ונינפלש יגויה םוגרתבו ,62 דצו 61 דצ ליעל 'יעו הברה תוהולא לע הרומ בותכה ורמאי אלש יונישה
 בלכ יע ךורעב היכו .הבא 'ר רמא 11 :85 דצו 64 דךצ 68 דצ ליעל ייימב שי'מ 'יעו 'וכו הדרא הבה יננישח הז
 ליעל םג ייעו 'ט "יסב .ומכ הבא תביתכו) רזעלא 'ר םשב ה"דב 116 דצ ליעל י"מבו 278 דצ ליעל ייעו אבא רייא
 י'ע תלבג תשעא םתפשמ םיש ןושל םשו הליבנ ןושל הלכג םתפש םש הלבנו שרוד כ"בארו ,(םש י"מַבְו 218 דצ
 ורבחל רמוא דחא היה 'וכו רח תוה שופמו הז תא הז וגרחיש הלבנ םשעא והער תפש שיא ועמשי אלש םתפש
 ,'נכו עצפו הפירגמ ול איבמו םודרק יל אבה וחומ תא עצפו רמואה ותוא סעכו רפע ול איבמ אוהו םימ יל אבה
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 ימ לכ ידיא 'ר םשב אנוה 'ר  ,ןטק אוהש רמאת םאו ,םייק ושילשו ףרש ושילשו עקש ושילש
 : איבגח ןילאכ וינפלש םילקד האור ושארב הלועש

 | :הרז הרובע אלא םש ןיא לאעמשי 'ר יבד אנת םש ונל השענו
 :0ז חי ילשמ) ול התחמ ליסכ יש אתופלח ןב ןועמש יר רמא ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ
 :הרותב תורומאה תורירי רשעמ תחא וז יחוי ןב ןועמש 'ר רמא יונו תוארל ייי דריו (ה
 םראד יונב אלא ,היילמנ ינב היירמח ינב רמאנ המ היכוב 'ר רמא םדאה ינב ונב רשא

 5סכיטד 'פע סלטכ ספניכמ , סט עוקל" 4 = : פייכ ייפ נע סעופנס ,סט ןילדסנס ,כ"פ סיטפשע לפליכע ,נ'פ 'כ .טוקלי 8
 ,ב'5 "פ ךסלעסנ יכפכ ,ג'פ טדסנד 'פע ולפי ספניכע ,ע''עפ ןטקל "עו ,סט עוקל 5 : סט סעופנס ,סט נ'ע סעוסנס ,נ''פ
 :סט עוקל"6 :דייכפו דיפ ס"כדפ ,זי'5פ נ"וכ רי'כפ "וכ כ'כרס

 ,תיאד עקש [םוש | כ שילש .תגחו ושיש | תכ'אד הישנ .ינ'אחופ [עקש | כ שילש 1
 ,כנאו פשב |- תנ אגח | ד ןוטק [ןטקל | ו ןיאו | כ שילש ,גחו ושילש | כ עלבג .ינ'אחפ ףטק
 | כ ןילקד 2 | תיאד ושאר לע .יכנ'אופ ושארל | יכנ?אוד הלוע אוהש .'אפ [הלועש 2 | ךַפְד םושמ
 :תיאד םיגגח (ת*א ולאכ) וליאכ ,פ אייבגח ןליאכ ,ן אייבגח . . .ןְזַך איבגח ןיליאכ ,'א אייבגח ןילאכ
 יר ינת ,1א ימוא לאעמשי 'ר .יתלאחפְך לאעמשי 'ר ינח [לאעמשי -- אנת | ל סנ [סש** 8 | כ םייבגחכ
 /1זה יחוי ןב ןועמש 'ר ינת [יחוי --רמא 5 | ן התה :יתכ'אפד אתפלח | ך 'רב [ב54 | ן יל ,ן אייח
 שיר ,2 ןועמש 'ר 'מא ,ןְך אתפלח בישר ינת ,ך אתפלח 'רב . .ינת ,ף יאחוי ןב . .ינת ,ן ייחוי ןב . . ינת
 יכו .יא] המו ,רכנחפ [המ 6 | .כ'א היבקה דריש =, [תודירי | י הרשעמ | כ דחא הז | ?א יל ,'א 'מוא

 | תיאד ינג וא .ן ינגו .ירכנ'אפ [ינב | תיאד ירמח :יכנח איה :'אפ אייד .ן [היירמח | ית"אְד המ
 | ינפ יהונב | יתכנאחוד אילמג .פ איילמג
 אבא רב אייח ריא םש אמוחנתב .ווכו עקש ושילש 1  :לדגמה תאו לע קר בסומ ונב רשאו ריעה תא ונַב םא
 אמוחנתבו ,םיבגחכ וחיריב רשא םילקד האור ושארל תלועש ימ םייק שילש עלבנ שילש ףרשנ שילש ושעש לדגמ
 תלועש ימ ןישכע דע דטוע שילשו לפנ שילשו עלבנ שילש .לדגמה קלחנ םיקלח השלשל אבא רב אייח ר"א םש בימ
 רמאמה ןושל תניש ט'קלבו ,וינפלש םילקד האור ןוכנל אתיא ונינפלו ,וללה םיבגחכ וחירי לש םירמתה האור ושארל
 תובג וניא רמאת אמשו םייק ותושילש ץראב עקשנ ותושילש לפנ ותושילש לדגמ אבא רב (אייח ליצו) אחא רי'א
 שילש עלבנ שילש ףרשנ שילש לדגמ ןנ חוי ר"א אתיא םש ןירדהנסבו ,םיבגחכ וארנ םילקדהו ויבג לע דמוע םדא
 ינת ןונגסהו ,םישררמהו ימלשוריה ןונגסמ הניאש וז :יגב קפקפל שיו ,ליייכב ה"כ .לאעמשי 'ר יבד אנת 8 :םייק
 יכרדב ייעו (יב זייק) גיכפ ריייספבו (דייי 'ב) יתנוי 'פ ריישהשבו ו'פ ףוס םילקש 'שוריב קר אצמנ לאעמשי 'ר יבד
 ןוילגב ףסונ גיייכבו ,לאעמשי 'ר ינת 'יגה אפירעו ,19 רצ ןנאמפפאה צ"דרל הכלה ישרדמל אובמבו 144 דצ הנשמה
 םשבו םש םיטפשמ אתליכמבו ,ז"ע םש 'מוא לאעמשי 'ר ןוילגב כ"ג 'א א"יכבו .'וכו אלא םש ןיא אי י ח 'ר ינח
 ןלהל רמאנ [םש ונל השענו 'וגו] ריע ונל הנכנ הבה רמוא אוה ירה רמוא ן תג 'ר "וכו וריכזת אל םירחא םיהלא
 תחא תותיכ 'גל וקלחנ רזעלא רב הימרי ר"א םש ןירדהנסבו ,ז"'ע ןאכ ףא ז"ע ןלהל הט םש ןאכ רמאנו םש
 ןת נ 'ר אינת וכו המחלמ השענו הלענ תרמוא תחאו ז'ע דובענו הלענ תרמוא תחאו םש בשנו הלענ תרטוא
 ,'וכו ןלהל המ וריכזת אל םירחא םיהלא םשו םתה ביתכו םש ונל השענ אכה ביתכ ונווכתנ ז"ע םשל םלוכ רמוא
 ותונתנו זי"ע ולטנ יחוי ןב ןועמש 'ר רמא םש ונל השענו יוכו לדגמו ריע ונל הגבנ הבה ורמאיו םש במ אמוחנתבו
 ר"א 4 | :טיקלב םג ייעו וריכזת אל םירחא םיהלא םשו ינש זיע ןושל אלא הזה ןושלה ןיאו 'וכו לדגמה שארב
 ןכו ,יב חיכק י*חכמ 'יעו ימלשוריב תובר םימעפו טיעפ ןמקל ל"יכב א תו 5 לח ןב שיר ןכו .אתופלח ןב ןועמש
 ןכו ,םציפה היבקתו ץופנ ןפ ורמא םה .'וכו ליסכ יפ : ה"פפו זיספ זינפ ןטקל ל"יכב א תופ לח 'רב יסוי 'ר
 הנבנ הבה ורמא םה ונאובת איה עשר תרוגש ול התחמ (ליסכ ל"'צו) ליוא יפ המלש רמא ןכו ץופנ ןפ ט"קלב שרפמ
 י ילשמ) 'וכו עשר תרוגמ 'פתו ,םתוא 'ח ץפיו ביתכד םציפה ה"'בקתו ץופנ ןפ ורמא סה הדרנ הכה הי'כקחו 'וכו
 ץפיו 'נש םכתא ץיפמ ינא ץופנ ןפ םירמוא םתא היבקה םהל רמא םש בי'מ אמוחנתב רמאמה י*פע ףסותינ (ד"כ
 ואגתנש המבש לדגמ ישנאב אצומ התא ןכו םש חלשב אתליכמבו ,'וכו עשר תרוגמ רמאנש המ םיקל םתוא 'ִה
 דרמ 5 :םשמ םתוא 'ה ץפיו 'וגו הדרנ הבה וירחא בותכ המ 'וכו ונל הנבנ הבה ורמאיו 'נש םהמ ערפנ וב וינפל
 ,תרותב תורומאה תודירי רשעמ תחא וז יחוי ןב ןועמש 'ר ינת האראו אנ הדרא 'פל טימפ ןמקל רדסנ ןכו .'וכו
 תודיר" רשעמ רחא הז ימתס רמאמ ררסנ (איי טיי תומש) יוכו םעה לכ יניעל י'י דרי 'פל םש ורתי אתליכמבו
 תובותכש תודירי רשעמ תחא וז (זי" א"י רבדמב) יתדריו יפל םש ךתלעהב ירפסב ימתס רמאמ ןכו הרותב תובותכש
 תגומ םשו (הרותב תובותכה םש גילו) םלועה לע הניכש הדרי תודירי רשע .רמאמה םש א*ונ ג"רדאבו ,הרותב
 לדגמה רורב תחאו (176 רצ ליעל ייעו) ןגב ךלחתמ םיחלא לוק תא ועמשיו ינש ןדע ןגב תחא עשת קר טורטורפב
 םיה לע תחאו ('ח 'ג תומש) יוכו וליצהל דראו 'גש םירצמב תחאו 'וכו אנ הדרא רמאנש םודסב תחאו 'וכו דריו רמאנש
 יה רריו ינש ןנעה דומעב תחאו ('כ טיי תומש) יניס רה לע 'ח דריו 'נש יניסב תחאו ('י ביכ ביש) דריו םימש טיו ינש
 לאקזחי) וב אב לארשי יהלא 'ה יכ 'וכו הזה רעשה 'נש שדקמב תחאו (הייכ א"י רבדמב וא 'ה דיל םש) ןנעב
 נ"רדאבו ,(יד רי הירכז) םיתיזה רה לע אוהה םויב וילגר ודמעו ינש גוגמו גוג ימיב תויהל הדיתעש תחאו (יב ד"מ
 חכו םינקזב הדירי םייסמו 'וכו לובמב הדירי םש ףיסומו 'וכו הרותב תודירי רשע רמאמה ליחתמ םש ביונ
 רעטכעש זי'שר תורעתב ייעו ('ג 'א הכימ) 'וכו דריו ומוקממ אצוי 'ה הנה ינש אובל ריתעל הלבקב תחא םלוכ
 הגלפה רודב תחאו ע'גב תחא ןה ולאו ץראה לע היבקה דרי תודירי רשע דייפ שיר א'ררפבו ,םש ביונו איונל
 ע'גב תחא אובל דיתעל תחאו דעומ להאב םיתשו רוצה תרקנב םיתשו יניסב תחאו הנסב תחאו םודסב תחאו
 תישילש הדירי ה"כפ שיר םשו 'וכו היינש הדירי וזו 'וכו תוארל יי דריו ד"כפ ףוס םשו 'וכו ועמשיו ינש ןיינמ
 חכו תמירצמ ךמע דרא יכנא 'נש םירצמל רריש תיעיבר הדירי טילפ שירו 'וכו אנ הדרא ינש םודסל היבקה דריש
 הדירי א'מפ שירו 'וכו וליצהל דראו 'נש הנסל דריש תישימחה הדירי מ"פ שירו (ד"יפב הרכזוה אל וז הדיריו)
 הי'בקה וילע ךכסו תיעיבש הדירי איה וזו ןנעב י"' דריו ו"מפ ףוסו 'וכו יניס רה לע יי רריו ינש יניסל דריש תיששה
 איררפב ןורחאה קרפה אוהש ר*נפבו (רוצה תרקנב םיתש שרפמ וגיאו) 'וכו רוצה תרקנב ךיתמשו 'וכו 'נש 'וכו ודי ףכב
 "וכו םירמו ןרהא ארקיו להאה חתפ דומעיו ןנעה דומעב יי רריו ינש דעומ להאב ה"בקה דריש חינימש הדירי
 תמ 6 :185 'ומע לודגה שררמב ץייעו (278 רצ פ'רג ץגוצ ייעו ותוטילשב רדֶסנ וגיא א"ררפ שרדמהש חַכומו)
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 :שוכל רמא םירצמ היכרב י'ר רמא ,ימל רמא ימ והער לא שיא ורמאיו (
 :אמלע וגמ הפרתשמ המע ןיליא ןיריתע 'תכ הפרשנו הפירשל הפרשנו םינבל הנבלנ הבה
 ינב אוהו אדח ינכימל יתא  ,ןודייב החלצמ רמא אנוה 'ר יונו ןבאל הנבלה םהל יהתו

 :עברא עישו אדח עשימל יתא ,ןיתרת
 ןוכיתא .ונב אל ריע ונב לדנמ ןדוי 'ר רמא לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ורמאיו (ד

 הירתבד ןורק ןול רמא ,(ה אי תישארב) לדגמה תאו ריעה תא תוארל י'י דריו 'תכהו היל |
 ונבש הזה לדנמה אבא רב אייח 'ר רמא ,לדגמ יתכ אלו (ח םש סש) ריעה תונבל ולדחיו

 :סע עוק" 5 | :סש עוקל 8 | :סע עוקל 2 | :ס"" "ק סט לעוסנס ,ס"כ "ק סנ נ'פ סעופנפ ,סט וקני צ
 :סט סעוסנפ , סע נ"ע סעוסנפ ,'5 ע"ק ןיכדסנס 7

 [כ?א"ל הפירשל הפושנו* 2 | י םירצמל רמא שוכ | ראְד רמא היכרב 'ר .כנחופ [היכרב -- רמא 1
 ,5 'תכ ,ל בתכ .'א"ל ביתכ הפרשנו [\8 'תכ הפרשנו* | וגו ,1 הפרשנו ,ןךְוְד הפרשל תפרשנו

 | י"א איממע .תג'אחד אשע .כופ [תש | 'א ךילא .פ וליא .תד ןליא .ג ןילא .ילאחו [ןיליא | ית"אד יל
 | ן אנוח 8 | (י אפרתשמל אמלע וג ןמ) תנ?אחהד וג ןמ .'רכ'אופ [וגמ | נזד ןיפרתשב , ?רכ א אפותשמ
 | יכגו ןוהידיב .ת"אפד ןדיב | א תחלצמ תווה ,[ך אחלצמ תוה ,ְך החלצמ תווה ,ין'א אחלצמ ,ןַפ [החלצמ
 [יתא | תו ןירת ,יכ יתרת 4 | תיאד אוה ,יכנ'אופ [אוהו | נאופ ינבמל | כ והחל ותא ,] אוח יתא

 ,תנאפד ןיתרת ,י [אדח | ?א עיושימל .תגד עושימל .י'אופ [עשימל | | 1 -.רמחל םהל היה רמחהו
 לדגמו ריע [לדגמו* ריע 5 | ?א עיושימ ,ְך עיישימ . . ,ןֶר עיישמ אותו .ינופ עייש אוהו | כ יתרת ,] ןייתרח
 [תכהו | ינ'אחו יל היל 6 | ינ ןוביתח .קאח ןוביתיא | ח ריעו | אד וג ל רוגו ריע .1) םימשב ושארו
 / כ םדאה ינב ונב . . תאו . . ,[ך ונב רשא לדגמה תאו [ינאןפְד לדגמה תא | כ'או 'ל ,ןךפ "יתכ אהו
 'תכ ןיא לדגמה ריעה [לדגמה 'תכ אלו ריעה 7 | ןך הירתבדתי | כ ול .*אפד ןוהל :תג'או [ןול | ל יל
 ןאכ 'תכ ןיא ( לדגמ) לדגמה /ךפ ריעה תונבל אלא . . ןיא (ןך לדגמה) לדגמ תונבל ריעה ,ּכ ריעה אלא ןאכ
 | 'א לדגמ ,כ הז לדגמ | יִנאַחְוְד ריעה (י תא תונבל אלא) תונבל ולדחיו אלא (ן ןכ)

 ינשב ךימסב ןטס תביתכו) גרט קמ ןט ה "וכו סוקמ לכב ןושלה ספות ובלח 'רו ,'וכו ףסו' תא ורכמיו 'יתכו
 ןמקל "עו עטרקמ סיטפיליכר א 'וכו םוקמ לכב יול ירו (157 דצ ליעל םג 'עו  כייכו ו"יכב םירמאמה
 ןירדהנסבו יוכו גרטקמו אב (ןטסה) ןטשה ז"הועב הולשב בשיל ןישקבט םיקידצהש העשב 'וכו בקעי בשיו ד"פפ שיר
 שרוד יול 'רו ,ז"'מפ א'ררפבו בשיו 'פ שיר אמוחנתב עייעו 'וכו רעצ ןושל אלא וניא בשיו רמאנש םוקמ לכ 'א ויק
 אצומ התא ןכו 'וכו העיבש ךותמ אלא ה"בקהב ךרומ םדא ןיאש םש בקע ירפסב ןכו ,הייתשו הליכא הז ובשיו ןאכ
 רענש ץראב העקב ואצמיו 'וכו תחא הפש ץראה לכ יהיו ינש העיבש ךותמ אלא ה"בקהב ודרמ אלש לדגמה ישנאב
 םהל המרג איה קחצל ומוקיו התשו לכאל םעה בשיו 'נש היתשו הליכא אלא ןאכ הרומאה הבישי ןיא םש ובשיו
 יתהגהו עוטרקמ םיטסיל יכרא אתיא ל"יכבו ,'וכו םשמ םתוא 'ה ץפיו םהב רמאנ המ -וכו ריע ונל הנבנ הבה ורמאש
 'עבו  ,םיטסיל לש רש ןוכנל :'יפו עטרקמ ('סיטסיליכרא וכו אצומ התאש מייכ יול ר"א 'ד ךרא 'ע ,ךורעב היכו
 ייעו גלרדמ עטרקמ י"כ ר"ב 'יפב שרפמו סרוג ןכו גוליד ןינע עטרקמ 'יפו עטרקמ סיטסליכרא יוכו מייכב יול ר"א עטרק
 יע ךורעב חנוכנה 'יגהש ומכ 'וכו סיטסיליכראל ז"עפו ה"עפו ח"מפ ןמקל .דועו ,ריעפ ףוס ןמקלו עטרק 'ע ל"תמעב
 והונימ םויה ותוא נ'פ ןמקל תורזה תולמה שרפל וניש ןכו גרטקמ ןטשה יול 'ר רמאמב ןאכ תרחואמ אסריגו ,ךרא
 דצ טיל קלח חימב שימ 'עו סיטירקיכרא םוקמב םיניידה יכרא היה טול םשו ,יקידוי יכרא םוקמב םינייד יכרא
 םירבד) באומ תא רצת לא ונדמלימ םג םש ךורעב קתעוה ןאכ ל"ר רמאמכו ,סוגיטרטסיכרא חיינפ ןמקל דועו ,9
 : וכו תוירבה תא הגשמ אוהש ערה רצי הז עטרקמ סיטסליכרא היתשו הליכא אצומ חחאש טייכב יול ר"א ('ט יב
 והער לא שיא ורמאיו םש אמוהנתבו ,םירצמל רמא שוכ 'יגה טוקליבו ,ט"קלב קתעוה ןכו .שוכל רמא םירצמ 1
 ,ןענְכל טופו [טופל םירצמו] םירצמל שוכ והער לא שיא והמ 'וכו ורמאיו םש ב''מ אמוחנתבו ,ןענכל טופו טופל שוכ
 'יעו לדגמה ינובל שאר היה דורמנש רכזוה אל ןאכו ,הגלפה רוד תצעב הלחת ויה םח ינבש רמול ונווכש עמשמו
 יוכו ריע ונל הנבנ הבה רמא דורמנל הלודג יתתנ 'א ט"פ ןילוחב ןכו ,'וכו הציעה ןמ הידב 847 דצ ליעל י"מב
 םלועה ףוסמ וכלמ םיכלמ הרשע אתיא א'יפ א"רדפבו ,םש י'שריפב 'יעו דורמנ תיב לדגמה ארקנ 'ב גינ זיעבו
 םהילע היה דורמנו לובמה יממ םיארי תוירבה לכ ויהש ופוס דעו םלועה ףוסמ לשמש דורמג הז ינשה 'וכו ופוס דעו

 רמוא אביקע 'ר 'וכו םש ובשיו רושימ הלוכו םידי תבחרו הלודג ץרא ואצמו רענש ץראל וכלה ד"כפ םשו 'וכו
 'וכו חיה חכ רובג דורמנ רמוא אנינח 'ר 'וכו דבע ןב דבע דורמנ םהילע וכילמהו םהילעמ םימש תוכלמ וכילשה
 הנ ןב םח החקל הביתה ןמ ואצישכו הביתב םמע =תיה ותשאלו םדאל היבקה השעש תנותכה רמוא הדוהי 'ר
 אותש ןירוכסכ וינפל ןילפונו ןיאב ףועו היח המהב לכ ויה התוא שבול היהש העשבו ךורמנל הליחנהו ומע האיצוהו
 ןפ הכותב םש בשנו הלודג ריע ונל הנבנ ואב ומעל דורמנ רמא 'וכו םהילע והוכילמה ךכיפל ותרובג חכמ ךלמ
 רמאו ויהלא םשב םללקו ריעה תא ןינוב םתוא הארו חרת ןב םהרבא רבעו 'וכו םינושארכ ץראה לכ ינפ לע ץופנ
 ד"פ 'א רפס תוינומדקב וז הדגא האצמנ רככו ,תוכיראב רופיסה לכ חנ 'פ רשיה רפסבו ,'וכו םנושל גלפ יי עלב
 עיינ םיובנירגו 105 דצו 7 דצ סמאהארבא ןעבעל סאד רעעב םג 'יעו דורמג לש ררמב לדגמה תא תונבל וליחתהש
 ץיימקב ןיישה הפרשנו היב ירקו 'תכ הפרשנו ושרדש 'רנו ,ג"חעו יתהגה ןכ .'תכ הפרשנו 2 :  96 דצ 'וכו עגערטויב
 הפרשל הפרשנו טייקלב 'יעו סלועה ןמ םידובא תויהל 'מולכ ףרשהל תזמואה וליא ןידיתע ול התחמ ליסכ יפ ךומסב אתיאדכו
 ןידיתע 'ולכ ('ה 'ב ז"ע) היח הפרוש ומכ אמלע וגמ הפרתשמ שרפמ ר"ב 'יפבו ,תפרשל הפרשנו ןלישכה ןהיפ
 אוה הפרתשמו ,אמע ןליא "דו ר"פדבו ,'ב א"יכמ ץוח י"כה לכב אמע המע 'יגה הנוכנו ,םלועה ןמ ןיעלבנ תויהל
 הנבלה םהל יהתו שרוד .'וכו תחלצמ 8 : כ"מב םג .יעו איממע ןיליא טוקליה :יג י'פע 'רנכ ךרוצ ןיאל היגה א"אבו ,רוקמ
 תוטל אב רמוחל םהל היה רמחהו ןכו םיתש הנוב אוהו לדגמב תחא ןבא תונבל אב םדיב תחלצמו התיה המצעמ 'וכו
 ייגה םירפסה בורבו ,'וכו תישענ ןכאה התיה המצעמ ןבאל הנבלה םהל יהתו ט"קלב שרפמ ןכו ,עברא חטו תחא
 ַשרָפל רשפא ריעה תא תוארל יי" דריו שימו .לדגמ 'תכ אלו 7 | : ץישל רמוחל םוגרתו ,ןיתרת (עושימל) עשימל

 3) קצונה
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 29לורמא] םירח םירבד ורמאש םידחא םירבדו איד :(ב י פש) ומשאי התע םבל קלח 'תכ המ סבל
 םוררמ דחאו ןופצמ דחא תוכומס ונל השענ ואוב אלא ,שטומתמ עיקרה הנש וינרתו ףלאל תחא
 :[םידחא םירבדנ תחא הפש ץראה לכ יהיו דיהה חרזמה ןמ וכמוס ןכיש הזו ברעממ רחאו

 ןועמש ירב רזעל יר רמא ,החנירמל יתימל החנרמל החנדממ ועסנ םדקמ םעסנב יהיו (ב
 :ותוהלאב אלו וב אל ונישפיא יא ורמא ,םלועלש ונומדקמ ןמצע ועיסיה 8

10 

 ףוסבו ןהל תקזחמ העקב וז יא עריל םלועה תומוא לכ וסנכתה 'א הדוהי 'ר העקב ואצמיו
 :(דל ג ילשמ) ץילי אוה םיצלל םא ואצמיו הימחנ 'ר רמא ,ואצמ

 לכב ובלח 'ר רמא ,ץפוק ןטשה הבישי אצומ תאש םוקמ לכב קחצי יר רמא םש ובשיו
 הייתשו הליכא אצומ תאש םוקמ לכב יול 'ר רמא ,גרטקמ ןטסה חור תחנ אצומ תאש םוקמ
 :עמרקמ סיטסיליכרא

 יקמי "יעו סט | עוקלי 6 =: (סייעפ) עי'פ ןעקל ייע 5 | : נס יכ עוקל 4 = : 889 ד5 ליעל ,דייכ "פ סנ 39 סעוסנס 1
 :נ') 'יפ נקע יכפס 9 :'ז "סם ס"עפ סככ סופט ,ס"לק 'יפ קלכ יכפפ ,נ"פ 'כ עוקלי 8 :סיפקסס 'כ ילטע

 תאונשו םולשח לודג - .י'חפ [ומשאי | יכנ'אפ רמוא והמ ,ת'אחְוְד רמוא אוה המ ['תכ המ 1
 ('א ימוא יוח) תרמל אה . ןְך תקולחמה . . םולשה אוה לודג תדמל אה ,(םש) + תקולחמה . . לודג אה ,ן] תקולחמח
 םירבדו ,] םידוחא םירבדו) םידחא םירבדו :פ יל ,] [איד | אד תקולחמ האונשו (?א םולשה) םולש לודג
 שרפתנ אל הגלפה רוד (תר?אְד השעמ לבא ,ן השעמו) השעמ שרפתנ לובמה רוד השעמ כג םידוחא םירבדו םידחא
 תואמ ששו) וי'נרתו (?א ףלאל ,ץְד ףלאל דחא) ףלאל תחא ורמא [חרזמה ןמ -- ורמא* | ] ורמאש | תכנאוד -
 ,5 ואב . . ,נזך ואוב אלא) ואוב (ן] טטטמתמ) טטומתמ עיקרה (כ םינש) הנש (כ הששו . . ששו ,ן] ששו םישמחו
 < דחאו (כ ןופצמ ,ןך) ןופצהמ) ןופצה ןמ ([ןכ תחא) דחא תוכומס ( ונל . . ,כזךְ] ול השענו) השענו (ן אוב . .

 תחאו ,זְד בועמהמ דחאו ,[ן . . תחאו) ברעמה ןמ דחאו (5 םורדמ [ץ]) םורדהמ) םורדה ןמ (ןִכ תחאו)

 תחא וומא /תכנ?אוְך חרזמה ןמ וכמופ (ף ןאכמש ,כג] ןכוש ,?אְד ןאכש) ןכיש הזו (1] 'ל ,2 בועממ

 עינרתו ףלאל דחא ורמא ,פ 'וכו תוכומס ונל השענו ואוב אלא טמטומתמ הנש ששו םישמחו תואמ ששו ףלאל
 החנדממ | ןך סעסונב 4 | ל יל ,ן תחא . . יהיו היה [21%אך םירחא -- יהיו דיחה* | ל יל "ל ליעל 'תכדכ 'וכו
 ןמ .ןן אחנדמ ןמ ,2 יחנדממ ,ן (ל) תינהדמ הגדמ ןמ ,] החנידמ חנדממ , אהנדמל הנדממ [החנדמל
 :'רכ'אתד אחנידמל | 'רת?אד לזימל .ילךכנהופ [יתימל | י 'ל .'א אחנידמ חוומ ,'ִך*אְד אחנידמ
 ,ילאופ [ונישפיא | | ןוטדק ןס 5 | (פ 'טוא . . רזעלא 'ר) תכנְוך רזעלא | י אחנידט ,[ךפ אחנדמל , | החנדמל
 ,יענאופד רטוא | תכנאוד -. הימחנ ירו הדוחי 'ר ,עפ [הדוהי יר 6 | כ ונשפא ,אז ונשפיא ,[ךֶנְד ונישפא

 .יעניאו וזיא .ח [וז יא | תלאד תוארל .יעכג'אחופ [עריל | י םלוכ [םלועה -- לכ | ינו וסנכתנ | תב יטא
 יר רמא 7 | 'א יל ,ן ןתוא .יתכג"אחפְך סהל .ל ןהב [ע ןהל* | 'א ןהקזחמ | כ הזיא .*אָד הז יא
 קחצי יר 8 | א יל ,עכ העקב ואצמיו [ואצמיו | ף ימוא . . יר ,?אד רמא . . ירו ,ףכ 'םא . . 'ר לע ג] [היסחנ
 ובלח 'ר | ך ץפיו -. [ץפוק< | כו ןטסה | כ'א שיש [אצומ תאש | י'אפד לכ .כנ'אחו [לכב | 'א 'סא

 | יעתנ'א לכ | 'א ימא ל | יתגאפד ןטשה .כו [ןטסה | 'א אצמתש 9 | יתכנ'א לכ | יא 'מא
 יכרא , 1 םיטסליכרא ,'א .סיטסיל יכרא ,ז) סיטסליכרא [עפ סיטסיליכרא* 10 | עך'אפ היתשו | 'א אצמתש
 | ית"אפד גוטקמ .ל עוטרקמ ,] עיטיקמ [רע'א עטרקמ* | יִת"אָד ןטשה ,ן םיטסל וכרא ,ל םיטסיל

 רמאג המ תקולחמ ןהיניב שי םא 'וכו רובח ינש ןהב עוגנל הלוכי הניכש ןיא לוכיבכ ןהיניב םולש שיו 'וכו וליפאש
 םורבד פי'יכבו ,ח"יכב ה''כו .'וכו ורמאש םידחא םירבדו א"ד 1 :500 רצ ביח תי'הגאב 'עו 'וכו םבל קלח ןהב
 ףלאל תחא הלעמ יפלכ ברחכ םידח םירבד ורמאש םידח ןושל םידחא רמאמה ףוסב ןאכ שרודו ,'וכו ורמאש םידחא
 ףלאל רחא ורמא רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב ןוילגב ףסונ לי'יכבו ,852 דצ ליעל רמאמה ןושלכ יתמלשה ןכ) 'וכו
 שרפתנ לובטה רוד השעמ 'וכו םירבדו םירחא םירפסו 'יסופדב ןאכ תשבושמ ייגו ,(ניחעו לי ע ל 'תכ דכ 'ו כו וי'נרתו
 לע .ןיאיצומ ויה םיפורח לש םירבד םידחא םירבדו םש בי'מ אמוחנתבו ,ויזרהמ 'יפבו תיפיב םג ייעו יוכו א"ד 'וכו
 ליעל ייטב 'יעו 'וכו םינש ףלא רחא םירמוא ויה המ ןתצקמ ושרפ וניתובר אלא םיבותכה ושרפ אלש אלא הי'כקה
 רמאמב ןכו ,םדקב כ"ג איהש רענש ץראל אובל םדקל םדקמ ועסנ .'וכו החנדממ ועסנ 4 :'וכו ףלאל ה"דב 852 רצ
 רתו* איהש ץראמ ועסנ 'ולכ החגידמל יתימל החנידמ חגרממ ועסנ 'יגה אפידעו ,חרזמה ןמ וכמוס ןכיש הזו םדוקה
 א 'רו ,י ח ג ד מ מ החנדממ תלמ לע יטיש יניב הגוה ליייכבו ,ןאכ תואסריג יתש ילואו ,חרזמל אובל תיחרזמ חורל
 'יעו ותוהלאב אלו וב אל ונצפח ןיא ונישפיא יא ורמא םלוע לש ונומדקמ ןטצע ועיסה םדקט ועסנ שרוד ןועמש 'רב
 :חוכו ישפיא יא םלוע לש ונומדקמ ומצע עיסה םדקמ טול עסיו (א"מפ) מ''פ ןמקל שרדה ןכו ,שפיא שפא 'ע ל"תמעב
 ואביו וא העקבב ועגפיו 'תכ אלו ואצמיו שמ קיידמ י"רו ,ץל 'ע ךורעב 'יגהש ומכו ן ה ל יתהגה .ןהל תקזחמ 6
 ףוסבו ןתוא ,תקזחמ העקב וז יא עריל 'וכו וסנכתה םצפח יפל תחא העקב ושקבש 'וכו ואצמיו שרודו העקב לא
 ץילי אוה םיצלל םא שיינבו 'ב חייל אמויב םרמאמכו 'וכו םיצלל סא ואצמו אוצמל וצרש ואצמיו שרוד נירו ,ואצמ
 םא ביתכד םיבותכה ןמ 'וכו ותוא ןיכילומ הב ךליל הצור םדאש ךרדב 'ב 'י תוכמבו יוכו ול ןיחתופ אמטל אב 'וכו
 ביתכד הגלפה רוד הז ץילי אוה םיצלל םא רמאכה הזל ףסונ הילקתת 'ר ילשמ יוקליבו ,'וכו ץילי אוה םיצלל
 שרדה 'וכו םיטשב לארשי בשיו 'פל םש קלב ירפסבו ,םֶדא ינב לע חלקת איבהל .ץפוק ןטשה 8 :העקב ואצמיו
 ר"ומשכו ,םחל לוכאל ובשיו רמואו (והשו ארקטב) התשו לכאל 5 בשיו ינש הלקלק םא יכ םוקמ לכב הבישי ןיא
 וניצמ ןכש הלקח םש אצומ התא הבישי אצומ התאש םוקמ לכ זיעב קחצל ומוקיו התשו לוכאל טעה בשיו סש
 סחל לכאל וכשיו ריע ונל הנבנ הבה ורָמאיו םש היה הלקת הַמּו םש ובָשיו 'וכו העקב ואצמיו 'נש לדגמח רודב
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 רוד ךכ ,תא וא ינא וא יא אוהש הז ,ןיטלפב תא אלו ינא אל רמאש הו וא ,ןיטלפב תא וא ינא
 תא ול רובל ונמיה לכ אל ורמא הגלפה רוד ,(וט אכ בויא) ונדבענ יכ ידש המ ורמא לובמה
 ברח ןתינו ושארב] הרז הרוכע ןתינו לרגמ ונל השענו אוב אלא םינותחתה תא ונל ןחילו םינויליעה
 ,הטילפ םהמ הראשנ ולאו הטילפ הראשנ אל ןהמ ,[המחלמ ומיע השוע וליאכ תארג יהתו הדיב
 ךכיפל [ם רכ פש) ועריו ולזג רדע ונישי תולובג] לזגב ןיפוטש ויהש ידי לע לובמה רוד אלא
 תחא הפש ץראה לכ יהיו הזל הז םיכהוא ויהש ירי לע וליא לבא .,הטילפ םהמ הראשנ אל
 רמא ןהיניב םולשו הרז הדוכע םירבוע לארשי וליפאש םולש לודג 'א 'ר :הטילפ םהמ ראשנ ךכיפל
 קולח םא לבא ,(וי ר עשוה)ול חנה םירפא םיבצע רובח ינש םהב טלוש יניא  [לוכיבכ] היבקה

 יז "ס סט סעוסנפ ," "ס ן5 ב"מ סעוסנס /'ז ''ס ס'"פ סבכ רבדמב | ,3"פ "פ סענ יכפס 7 |: צייפ 6"ונ כי'כרפ 6
 : ע"פ סעוז ץכס ךכד ,ס"י "כ סיעפוטו

 (פ 'מואש) רמוא אוהש ,(םש) ירת"אְד רמואש 1 | | יָנאְח רמוא אותש ,רת"אפְד רמואש |

 .| ה | רתיאד ל .ינח [ןטלפב | רת?אד ןיטלפב ינא ,יינא .נחפ [ינא אל | ינחפ ךלמל
 ,ן רמאש ,(םש)יו רמואש ,י רמוא אוהש | [ן'אְד השק וז יאדוב ,' הז רמוא יוה ,1חפ הז רומא

 אלו ינא ,י תא אלו ינא :נזחופ ןיטלפב (ןך התא) תא וא ינא וא | ג?אחפ7 ךלטל (נְזְד רמוא אוהש) רמואש
 עגפנ יכ לעונ חמו /'א וגו ₪ :יכ] [ודבענ 5 | תא התא אלו ןיטלפב ינא ,(םש) ' ןיטלפב תא
 םינוילעה 8 | תאְד רובש .יכנ'אחופ [רובל | גחפ ונממ לכה ,ן ונמיח לכה | ד רודו | (םש) יתונאפד וב
 ושארב* | ?אָד םישנו ,ך השענו ,(סש) יִנחְו |ןתינו | (סש) י ואב ,תנאְד ואוב | ן ןינותחתה | (ן ןינוילעה)
 יהתו [?אְָד תארנ יהתו* | ן ברח הדיב 4 | אד ןתנו [(סש) יתגחו ןתינו* | ן השארב | ל יל [המחלמ --
 איה וליאכ ,1 השוע וליכ ["אָוְד השוע (*א ולאכ) וליאכ* | ] תארינ . . ,(םש) יֶזְדְו תיארנ אהתו ,[ך תיארנ
 (2 םהמ) ןהמ (יכ'ַא רייתשנ) הרייתשנ אל (ן םה) ןתוא | ומע [ומיע* | (םש)י השועכ ,ןן השוע

 סהמ (תך*א רייתשנ) הרייתשנ אל לובמה רוד לש ןתוא ,ץֶד םהמ הטילפ הרייתשנ אל ןתואו ,ייכנא]] הטילפ
 [הטילפ -- הראשנ* | ראד הגלפה רוד לש (ך*א ולאו) וליאו .גןפ וליאו .יכ'אח [ולאו | ר"א הטילפ
 - תולב* 5 | ל וראשנ ,י'א ןהמ רייתשנ .כנ"אַחְוְד הטילפ (ג] ןהמ) םהמ ([ך?א רייתשנ) הרייתשנ
 ,זך הרייתשג | 'א ךכל | ל יל .'א ועריו . . תולובג ןחב בתכש ומכ ,(םש) יתכ?אד ועריו . . תולובג ינש [יזחפ ועריו
 .יתאפ רייתשנ | 'א ךכל 7 | תכאד הז תא .ינופ [הזל | ם ןיבהואש | ?אְד הטלפ 6 | יתרכאפך רייתשנ
 /כנ?אוְד םולשה ,'א [םולש | רמוא | ך יגר [רל7 | :אךל הטלפ [יתכג'אופ הטילפ* | כְגחְוְד הרייתשנ
 | ל יל [לוכיבכ** 8 | י יל ,ת?אוד םוקמה רמא ,'א . . רמוא .כפ [היבקה רמא | י ודבעי | [ךפ םולשה אוה
 םולשו םהב ,א םהיניב םולשש םב ,פ וב ,2 םהיניב ,י ןהב [(םש) יכנ םהב* | טולשל לוכי [טלוש | יי וניא
 | ('א וקלחנשמו) וקלחנשמ לבא [םבל --- םא | ד םהיניב סולש יכ ירחא . . ,[ךאְד םהיניב םולשש ןויכ . . , ןהיניב

 המ ורמאש לובמה רוד לשמנ 'וכו תא אלו ינא אל רמאש הזלו ולש ןיטלפהב סנכילו םימשה ןמ וחידהל לוכיבכ
 א'כ בויא םינג ןיעמב שרופמו רמאמה קתעוה ונינפלש ייגה 'יפכו ,םימשב לא ןיא ןיטלפב וניא אוה םג יוכו ירש
 ךכ ןיטלפב התא אלו ינ א א ל רמאש הז וא ןיטלפב התא וא ינא וא ךלמל רמואש הז השק אוה הזיא רזעלא ר"א "מ
 םינותחתה ונל תתלו םינוילעה ול רוביש ונמיה לכ אל ורמא הגלפה רודו ונדבענ יכ ירש המ ורמא לובמה רוד
 תדמל אה המחלמ ומע תשוע איה וליאכ תיארנ יהתו הדיב ברח ןתנו ושארב ז'ע ןתינו לדגמ ונל השענו אב אלא
 םהמ הרייתשנ אל לובמה רוד אוה וא ונא וא ורמא הגלפה רודו ןיטלפב אוה אלו ונא אל ורמא רורש
 םש במ אמוחגתב רטאמה ןושלו ,הטילפ םהמ הרייתשנ ךכיפל הז תא הז ןיבהוא ויהש יפל הגלפה רוד לבא הטילפ
 ונדבענ יכ ידש המ ורמא םישקבמ ונא ןיא הרות לש התעד ורמא ונממ רוס לאל ורמאיו לוכמה רוד ואטח ןכיה דע
 דחא םינב ינש ול היהש ךלמל הגלפה רוד ישנאו לובמה [רוד] ישנא ןימוד ויה המל וינפל םיללפתמ ונחנא המ לע
 'וכו ורמא לובמה רוד ישנא ךכ התא וא ינא וא ול רמוא ינשהו ךיתוחירטב אלו ךב דומעל לוכי יניא ול רמוא
 ףילחגו ואב 'וכו ול רובל ונמיה לכה אל ורמא ריע ונל הנבנ הבה ינש אוה וא ינא וא ורמא החגלפה רוד

 הז וא ןיטלפב התא וא ינא וא ךלמל רמואש הז השק וזיא 'יגהכו ,םינותחתה תא לוטי אותו םינוילעה תא
 םיתואנ ונא ונדבענ יכ ידש המ לוכמה רוד ורמא ךכ םש שרפמו י"כ רי'ב 'יפב םג סרוג חתא אלו ןיטלפב ינא רמואש
 לדגמ תונבל וצר הגלפה רודו ונדכענ יכ ידש המ ותוהלאב ונל תפכיא אל לבא םינוילעב רד אוה אהיש םיצרתמו
 התלע אלש לובמה רוד 'וכו השק ןהמ הזיא םינוילעב הרד הניכש אתת אלש הטמל ארובה תא דירוהל םימשב ושארו
 לייכבו ,'וכו הגלפה רוד הז רמוא יוה הטמל הניכשה דירוהל ורמאש הגלפה רוד וא םוקמה דגנ גוודזהל םתעדב
 ונל ןתילו םינוילעה תא ול רובל ונממ לכה אל עטיק פיייכבו ,ליעל ומכ יתמלשהו המחלמ דע 'וכו ושארב ןמ רסח
 תולובג יתפסוה םגו ,'וכו םינוילעה תא ול רובל ונמיה לכ אל בייס 'ר טוקליבו 'א א"יכבו ,'ו כו םינותחתה תא
 יע וליא לבא רמאמה ףוסלו ,264 רצו 268 דצ ליעלו נח 'יעו 'וכו הטילפ םהמ הראשנ ולאו יתהגהו 'וכו וגישי
 הז תא הז ןיבהוא ויהש ךותמש הגלפה רוד ישנאב וניצמ ןכש יוכו רציכ תוירבה תא בהוא םש נירדאב םג 'יע 'וכו
 י'ר םש ירפסב .'וכו םולש לודג 7 | : 'וכו םלועה תוחור עבראב םרזפ אלא םלועה ךותמ ןדבאל ה"בקח הצר אל
 ןטשה ןיא לוכיבכ םהיניב םולשו זי"ע ידבוע וליפאש םולשה לודג רמוא רפק ה רזעל א 'ר לש ונב רזעלא
 תקולחמ יונשו םולשה לודג אה -ומשאי התע םבל קלח רמאנ המ וקלחנשמ לבא 'וכו םיבצע רובח ינש םהב עגונ
 א ה 'וכו ןטשה ןיא  ה"בקח רמא לוכיבכ יוכו ז"ע ןידבוע וליפאש 'וכו ונב רזעלא 'ר סש ר"מבב ןכו ,'וכו
 לודג תונוש םימעפ דוע אתיא םולשה לע םירמאמב םש ריימבבו) ניחעו "וכו תקולח מ האונשו םולש לודג

 ןישועו ז'ע ןידבוע לארשי וליפאש םולשה לודג רמוא רפ ק ה רז ע ל א 'ר םש וצ ב*מ אמוחנתב רחא ןונגסבו ,(
 םש םיטפושבו ,וצ אמוחנתב םג 'יעו ,ול חנה םירפא םיבצע רובח 'נש םהב תעגופ ןידה תדמ ןיא תהא הרובח
 םולשה לודג םש אטוז ץרא ךרדבו ,ומשאי התע םבל קלח ינש םהב תעגונ ןידה תרמ ןיקולח ןהש העשבו םייסמ

₪ 
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 ,םירחא ינש לע םירכד ורמאש םירחא םירבדו :שרפתנ אל הגלפה רוד השעמ שרפחנ לובמה רוד
 הז םהרבא ורמא ,(ד ו םירבד) דחא י"'י וניהלא יי  לעו (דכ גל לאקזחי) םהרבא היה דחא לע

 ןתילו םינויליעה תא ול רובל ונממ לכ אל דחא י"י וניהלא י*י לע  ,רילומ וניא אוה הרקע הררפ
 תארג יהתו הריב ברח ןחינו ושארב הרז הרובע ןתינו לדגמ ונל השענו אוב אלא ,םינותחתה תא ונל
 ימא ןינבר ,הז ריב הז דיבש המ םידוחא םירבד םידחא םירבדו איד : המחלמ ומיע השוע וליאכ
 ,ץמוח האצמ היינש ,ץמוח האעמו הנושאר תיכח חתפ ,ןיילש ףתרמ ול היהש רחאל תחא הפש
 וא ךלמל יאש הז השק וז יא רזעל יר רמא ,השיב הלוכד ופשמ אה רמא ,ץמוח האצמ תישילש

 'כ עטוס 'קל , סט ץוקל 7: (נ"י) ג"\ 'םיספ יסככ סכיל 6 | :'5 ע"ק ןיכדסנס 'יע 4 :(5"עפ) ש'פ ןעקל ייע ל
 : זיכ "יס סכ נ"ע סעוסנפ ,כ"קס

 ינש לע ,יכ1'אפ [םירחא ינש לע םירבד | ' ורמאו | י 'ל םידחא םירבדו | אחד הגלפה רוד השעמו 1
 לעו . .דחא לע ,8 דחא . . דחא [לע] ,י [דחא -- לעו --רחא לע 2 | תן'אְָד םידח םירבד | ,זֶד םידחא
 /תולאְד ץראב סהרבא היה דחא לעו דחא יי וגיהלא יי לע , וניהלא דחא לעו . . דחא לע ,'אְזְד דהא יי

 לע ,ץ] -- םהרבא דחא לע [ורמא | 1 םהרבא היה דחא לע ,] םהרבא היה דחא םהרבא לע דחא 'ה . .לע
 - '" | תאחד לע .גופ [לע | א דילוי אל זך . . וניאש , גס דילומ וניאו 8 | | א ₪ יבא םהרבא
 לכ ,כ1 ונמיה לכה .נחפ ונממ לכה | תכנאפד  ורמא ,ן [אל | ןח דחא יי : תאד וניהלא יי ,1ןפ [דחא
 ייפ ןהנו .כנזחו [ןהינו | כ"א ואב .ית'אחפ ואוב | ן ןינותחתה 4 | (ן ןינוילעה) םינוילעה | יתאְד ונמיה

 | כן תארו .חְד הארג .ת'אפ תיארנ ,ל תארל [ינ?א תארנ* | כו יל ,יז] אהתו [יהתו | ךַאְד השענו

 [םידוחא םירבד | א ימא ןנחוי 'ר [א"'ד | 'א ומע המחלמ | כ השועכ ,ם השוע איה וליאכ , ] השוע וליכ 9
 ריב הז דינש המו < ,'א [הז דיב | ןפ 'ל ,ן[ך םידחוא םירבדו ,1ַא םידוחא ,ל?אְוְד םידוחא םירבדו

 [הנושאר | 'א האצמ | תיאד -- לשמ .יעכג"אופ [רחאל | 9ל תחא הפש ₪ [תחא 6 | תכגאופדך"ל הז
 תינש .כפ . . האצמו (ִכ היינש) הינש ,י'א [ץמוח --היינש | תגיאוד -- לש .יעכ'אפ [ץמוח | ץע תחא
 תישילש ,:כ . . האצמו תישילש ,י [ץמוח -- תישילש 7 | ע יג ןכו :תג"אְד ץמוח לש האצמו ([ך*א היינש)

 .| 5 אדח .ע יאה | תיאד ל .יעכנ'אופ [ימא | ע 'ג ןכו :ם תישילש ןכו .תןנ"אְד ץמוח לש האצמו
 | + תילוכד .?ךכ נ'א אלוכר ,7 הלכד ['רעת?אופד הלוכד* | + איתסימ ,"ע ותסמ ,םבָנְו 'ָך יפשמ ,ץ) ופאשמ
 תזיא ,(פש) ית הזיא ,כ הז יא ,ןְ איה וז יא ,ך*א וזיא | ?א רזעילא ,(עשוה) ירתכנ'אפְד רזעלא | אשיב
 רמוא דחאו ןיטלפב תא וא ינא וא ךלמל רמוא דחא םישק םדא ינב ינשל ןימוד ןח המל לובמה רודו הגלפה רוד ,' ןחמ
 ,(םש) ' רמאש | (םש) י ימ ,ןך הז וא [הז | ן יל ןיטלפב תא אלו -- אש הז | ] ןהינשמ הזיא ןיטלפב תא אלו ינא אל

 ,שרפתנ אל הגלפה רוד השעמ לבא (280 רצו 266 דצ ליעל 'יעו) ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ יוכו אריו
 אשד תיו ןגימגרתמ (י'י פיי תישארב) ורגס תלדה תאו ומכ םירוגס םידחא י'כ ר''ב 'י'פב שרפמדכו ר'אלמ םידחא שרודו
 יכתד יירוגס 'תובר 'ושלב םידוחא םש בתכו רמאמה הז קתעוה לאירזע ןב םהרבא 'רל םשבה תגורע רפסבו) ודחא
 רוד תשעמ יכ םירוגס םידוחא ל'צו פו מינו ל ק 'ר 'יפו 'וכו לובמה רוד השעמ 'י דו ח א 'ירבדו 'בר ירבב 'מא
 רוגס לכה אלא םהישעמ ושרפתנ אל הגלפה רוד השעמ לבא סמח ץראה אלמתו 'תכד םהישעמ ושרפתנ לובמה
 ליעל ייימבו 18 רצ ריי קלח ןיצאגאמב ןייטשפע א"ר רמאמבו 867 רצ איל קלח חי'מב ןנאמפיוק דיר רמאמב ייעו
 ה רוד השעמו ושרפתנ לובמה רוד השעמ אצומ התא ו*כ 'יס םש בי'מ אמוחנתבו ,(289 דצו 167 דצ 111 דצ
 יימב ייעו 'וכו הז לש ולובגב הז ןיסנכנ ויהש יוכו וגישי תולובג 'נש בויא ושרפ לובמה רוד השעמ ושרפתג אל
 יו לעו 'נכו היה .דחא וב 'תכש םהרבא לע םידיחי םהש םינש לע .םידחא ינש לע םירבד 1 :985 דצ ליעל
 ייגת ןאכ תשבושמו ,םש רפח רמאמה שארו ,םידחא ינש לע ו"יכב םג אתיא ונינפלש הנוכנה 'יגהכו ,'וכו וגיהלא
 ודיחי ירחא ואי'צוהש םירבד םידחא םירבדו דייכ 'יפ םש במ אמוחנתבו ,24 דצ ליעל םג 'יעו םידח םירבד ורמאש
 יוכו וניתלא 'ה לארשי עמש ביתכד ה'בקח ירחא םלוע ידיחי ינש ירחא ואיצוהש םידחא םירבדו איד םלוע לש
 תנש הימ ןב תיתש .הז םהרבא ורמא 2 :  (רייכב קר ןושארה שרדה םשו) םהרבא היה דחא 'נש םהרבא רחאו
 הכו ביר יתיו מ"פ ןמקל םג הזה ןושלכו ,'וכו ןתליחת אוה היידב 278 רצ ליעל ייימב 'יעו ע"סב אתיאדכ הגלפהב
 כ ונממ יולת לכה ןיא .ונממ לכ אל 8 : דילומ וניא אוח הרקע הדרפ םחרכאו 'וכו רמא ךכ טול יעור םהל ורמא
 תורקל שי ילואו שטשוטמ ןושארה םי'מה לי'יכבו ,חיימ חי'פ ןיטיג עייעו 'ב איי י"הבמב 'יעו אוה ימלשורי ןונגסו ,ותעדמ
 וחכנו עיקרל הלענ םינותחתה וכל ןתיו םינוילעה ול רוביש ונמיה לכ אל ורמא םש אמוחנתבו ,נ'חעו הטמל ומכ ונמיה
 דובעגו ךלג תרמוא תחאו המחלמ ומע השענ תרמוא תחאו םש בשנו הלענ תרמוא תחא תותכ שלשל וקלחנו תומודרקב
 ריכעגו 'וכו לדגמו ריע וגל הנכנ הבה ורמאיו 'פל 'א י'רתב ןכו .'וכו ןתינו 4 : םש ןירדחנס 'יעו 'וכו הרז הדובע םש
 יוגה םג תנבנ חבה כי'הלכו ,'ב י"'רתב םג ייעו 'וכו אברק יררס הלבקל אדבע יתתו חידיב אברח יושנו הישירב ודגס אנל
 ירי לע וליא לבא 'וכו תשק ןז יא קיסמדכו 'ןכו הז דיבש המ תודחאב םידוגא .םידוחא 5 : 'וכו השענו אוב ךומסבו ןאכ
 תז םיער םלוכ ויה הגלפה רוד ךכ ער לכהש בלח בשיימו טיקשמ ןה .ופשמ אה 7 :'וכו הזל הז םיבהוא ויהש
 ןיי לש ףתרט ול היהש רחאל ע שו ה י 'ר רמא אתיא רתנ לע ץמוח שרדב םש רי"כיאבו ,הזל הז םיבהוא ויה לבא
 י'שה ךורעבו ,אשיב הלוכד איתסמ אה רמא ץמוח האצמו תישילש ץמוח האצמו היינש ץמוח האצמו הנושאר תיבח קדב
 ןווכ רייבמו (וכו הלוכד עייתסמ רמא 'כ ה"כ ילשמ יריכמ 'קליבו) אשיב הלוכד ותסמ יאה םש ר"כיאמ קתעוה ותסמ 'ע
 ןכא ,'וכו ותסמ יאח ונינפלש רמאמב 'יגה ע"פדשבו ,ופשמ 'ע ךורעב םג 'יעו אשיב הלוכד ופאשמ יאח רמא 'וכו דחאל
 וט"יכ ר''ב 'יפבו ו'דבו תיייכו 'ב אייכו פייכו לייכב 'יגחש ומכ ופשמ וא ופאשמ ייגה קר הנוכנ תחא הפש שרדב ןאכ
 יפשאו םוקיא אנא יא ויט מי'ב 'יעו טקשה דבכח ןיגבב 'יפו יפש ןושל חפש ישרד ןינברו ,נ"חעו 'יפשמ 'יגה דוע אפידעו
 תוטקושמ והי אל) ןייפשמ אל אמליד 'א בי'נ ןיטיגו (ולצא ןיטקש ויסכנש) היסכנ ופשמד 'א 'ע םשו (טיקשא י"שריפו)
 רחאל ןיי הפוש ומכ תחא הפש רחא שוריפ ףסונ פ"יכבו ,תעדה בושיו טקש תוארוהב םש ןאכ ופשמ ילואו ,(ולצא
 ושקבו 'וכו םינוילעה תא ול רובל וגמיה לכ אל ורמא הגלפה רוד ךכ לשמנב ןכו  .'וכו תא וא ינא וא | :יוכו
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 רומח האות יכ הרוח הרמאש הבוט תחת הער בישמ ירדנסכלא 'ר רמא ,ותיבמ הער שומת אל
 בישמ רמוא אוה וילע (ה גכ תומש)ומע בוזעת בוזע ול בוזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבור ךאנש
 הגלפה רודמ לוכמה רוד וללה תורודב היירק רתפ היכרב 'ר ,'ונו שומת אל הבוט תחת הער
 : וגו תחא הפש ץראה לכ יהיו (י אי תישאוב) לובמה רחא םיתנש]

 דך5םתובל ליכשהמ םהיניע תוארמ חט יכ וניבי אלו ועדי אל חתפ 'רב הדוהי 'ר
 ,אהמתא יאמדקמ ןיפלי אל יארחא רמא רב הדוהי (דו תושארב) ץראב ויה םיליפנה (הי רמ היעשי)
 ץואה לכ יהיו (י אי פש) לובמה רחא םיתנש] לובמה רודמ הנלפה רוד שונא רודמ לובמה רוד
 : [יוו תחא הפש

 ה רודב לבב תא ונאפר , (ט אנ הימיי) וג התאפרנ אלו לבב תא ונאפר חתפ הירזע יר
 10 :'וג תחא השש ץראה לכ יהיו (םש םש)וצראל שיא ךלכו הובזע ,לוכמה רודב התאפרנ אלו ,שונָא

 ו השעמ םירחא םירברו ומא רעל 'ו [םידחא םירבדו תחא הפש ראה לכ יהיו]
 ,ץיכ "סו דייכ "ספ סנ נ"מ סעומנפ ,נ"'ק יכ עוקלי 11 :  עימפ ןעקל "עפ 9 :י5-"ס '3 סילסס טכדע ,254 75 ליעל 6

 : סי "כ סט לנוסנפ

 הז | "ל 'מ יער ימת אל הער ,ך הער [הבוט | ?ך'א יאודנסכלא | י יל הבופ -- רמא -- שומת אל 1
 ימ יחו [תג"אָד ומע בוזעת בוזע ול בוזעמ תלדחו* | י יל ואשמ -- ץבור 2 | "ל הרמא ירחו ,א הרמאש
 | "ל תער [הבוט 8 | ן ₪ בזע אל [וילע | ל יוגו .י ומע בוזעת בוזע ,ןפ ול בזעמ תלדחו ,"ל יע ית 'ע ל יע
 + - :?א איירק רתפ | (י'א יל . . רמוא אוה וילע) ל יל .ן"ֶל ותיבמ הער שומת אל ["אְָד וגו שומה אל*
 רוד .יכ הגלפה רוד דע . . רודמ ,)פ [הגלפה רודמ --רוד | 'א רבדמ בותכה = [וללה | 'א ימא ,יָנָו אירק
 ביתכד ,] . . םייתנש [יכנפ לובמה רחא םיתנש* 4 | ן לובמה רודמו הגלפה רודמ ,[ןא'ְד הגלפה רודו . .
 תחא . . (ך יהיו 'תכו) יהיו ,יִכְו תחא . . יהיו [ם 'וגו -- יהיו* | ל יל ,.%א לובמה רחא 'יתכד ,[ְד . . םיתנש

 דיהה 6 | .ל רג [תכג'אופד סתובל -- פהיגיע* | נאוד 'ל .תפ [ 5 | ל 'ל .תג"אְד םידחא םירגדו
 ,פג'אופ [יאוחא | ן ימא . ת"אד רמוא | כן הדוהי 'ר | תנאפְד םהה םימיב = ,'כ] [ץראב | םיליפנה (ן הייח)
 ןמ ,'א יאמקמ :כנ] יאמדק ןמ | ת"א ףלימל ןותל הוח :פ ןופלי .כ'א יפלי .נו [ןיפלי | ת'אד יל
 רחא םיתנש ביתכד ,ף םיתנש ,ן לובמה . . םייתנש [לובמה רחא םיתנש 7 | 5 'ל אהמתא | "אפ יאמק
 . . יהיו :אוְד ץראה לכ יתיו :פ יוגו לכ יהיו [וגו -- יהי* [ נ'אל 'ל .?א לובמה רחא "תכד ,ןןְד לובמה
 [וגו | תכ התפרנ | ם וגיפיר .תןכ וניפר , גן וניאפר | א 'מא [תתפ 9 | [ך) םידחא םירבדו תחא . . יהיו ,'כ תחא
 (פ םימש) םימשה לא עגנ יכ ([ךְד םולשל וצרא לא .?א וצרא לא) וצראל שיא . . הובזע ,] וצראל שיא ךלנו תובזע
 | תכד התפרנ 10 | ם וגיפיר .כ וניפר ,ן וניאפי | כ 'ל .רנאפְך םיקחש דע אשנו (ם טפשמ) הטפשמ
 [וגו -- יהי | ל יל .ןך פולשל וצראל שיא ,?ַאְד וצרא לא שיא [נ'או וצראל שיא* | כ הגלפה רודב .-, [הובזע
 | ן] םידחא . . יהיו הגלפה רוד הז , ג'איל םידחא םירבדו תחא . . יהיו ,?א'ָד תחא . . יהיו 'ל וגו הפש -- יהיו

 םירובד ₪ ,1אחפ [סידחא | "אפ רמא .תכיא [רטא | תכגאפְד רזעלא 'ר ןגחוי 'רו רזעלא 'ר 1
 | יכ םידוחא (י םירבד) םירבדו ,[ך*א'ְד םירחא

 תבוט תחת הֶער בישמ רמוא (אוח וילע) אוה שימו םש בתכו ,ךאנש רומח הארת יכ הרות הרמאש הערר תחת
 ,ימ יר ימת אל הע[ר] תחת הער בישמ לייכ ןוילגב איפ ייג ןכו (ניחעו םירמאמה עשק ילשמ 'קליבו) אוה תועש
 רמאמב לי'יכב ונינפל ומכ "יגהו ,'וכו ימת אל (סש הי'כ) הער 'ת חער בישמ [רמוא] אוה וילע םש םייטמ ןכא
 אוה וילע תיייכו 'ב א'יכו ו"יכו פ"יכו 'יסופדב םג ןכו "כ ראשו "יסופדב םג אתיא הבוט תחת הער בישמ איר
 םעיפשהש וללה תורודב 'וכו הער בישמ בותכה .היירק רתפ 8 = :כ"'מב םג ייעו 'וכו ימא אוה ג"יכבו וכו רמוא
 הייכקהב ודרמו תבוט תחת הער ובישה םהו םיתנש קר הגלפה רודמ לובמה רודו לוכמה ןמ םטלמו הבוט הייבקה
 הדוחי 'יגה אפידעו ,פייכב הכו .'רב הדוחי 'ר 6 :'ט 'יסב הטמל היכרב 'ר רמאמב ייעו 'וכו ץראת לכ יהיו ינש
 יארחא 'רב הדוהי רמאמו :םש י"מבו 299 דצ ליעל 'יעו 'רב הדוהי 'ר םג אצמנ ןכא ,ל"יכב םג ךומסב ומכ 'רב
 תמל אתיא םש םילחת שרדמבו ,שי'ייעו ןכ יר ח א ם גו 'וכו ץראב ויה םיליפנה 'פל 254 דצ ליעל רדסנ 'וכו אל
 ןיסכרפמ יפלקב םינותנ םהש םיבגחל ןימוד םיעשרה המל םיבגתכ היבשויו ץראה גוח לע בשויה ה"שז םיונ ושגר

 אלו רגו תחא הפש ץראה לכ יהיו ביתכ לובמה רוד רחא רמא ינמחנ רב הדוהי 'ר םיעשרה ךכ ןילפונ
 רודמ 7 : בימ אמוחנתמ יתקתעהש רמאמב 'ב ייפ ליעל +"'מב 'יעו 'וכו םינושארה ןמ דומלל םינורחאל םהל

 גיייכו ו'יכבו ,ו"דו ר"פדב םג התאפרנ אלו יוכו ונאפר היכו .וכו ונאפר 9 228:  רצו 80 דצ ליעל 'יע
 ייפב שרפמ .שונא רודב :םש ארקמבו נ'חב ע"יעו התאפרנ אלו 'וכו וניפיר פ"יכבו התאפרנ

 : 228 דצ ליעל +"מב ייעו .םלועה שילש אלא ועבט אלש פ"יכב ףסונ ןכו :םלוע לש ושילש
 אל רמאמה לכבו ,יוכו רזעלא 'ר ןנחוי ירו רזעלא 'ר רמאמה שארב גצוה יתנויצש י"'כו 'יסופדב .רמא
 םיובד  ומא ןנתוי 'ר וכו םידחא םיובדו א"ד םוקמב הטמל אתיא 'א אייכב קרו ,ןנחוי יר

 אל 'וכו רזעלא 'ר רמאמה תלחתב היגהל רעש תייפיבו ,םירפסה ראשב אתילו 'וכו תז דיבש המ םידוחא
 ורמאש םידחא םירבדו שרדהו ,ללכ לי'צ ןיא ונינפלש 'יגה יפלו ,'וכו ורמאש םידחא םירבדו רמא ןנחוי 'רו

 'וכו םידוחא םירבד םידחא םירבדו א"ד תוטישה דועו ,846 דצו 217 דצ ליעל יועו אייד ןמיפ ילב רחא שרד אוה
 'וכו ץראה לכ יחיו ביתכ אתיא 'ב א"ע א'פ הליגמ 'שוריבו ,'וכו םידח םירבד ורָמאש םידחא םירבדו איד

 לש ודיחי ןושלב ןירבדמ ויחש רמא הנרוחו ןושל םיעבשב םירברמ ויהש רמא דח ןנחוי 'רו רזעל יר
 אל ןאכ רייבב ןכא ,(טי'י ייפ םש אמוחנתבו חייכ 'יס חנ ב"מ אמוחנתבו 'בו 'א י"רתב סג 'יעו) שדוקה

 סמה ץראה אלמתו שרפתנ לוגמה רוד השעמ םימותסו םירוגס םיובד .םידחא םיובדו :רמאמה הז ללכ
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 ןופצמ רחא תוכומס ונל השענ ואוב אלא ,טטומתת עיקרה הנש וינרתו ףלאל תחא ןרמא ,םהיפמ
 :'וג תחא הפש ץראה לכ יהיו ,ומתפש רבר ,חרומה ןמ וכמוס ןכיש הוו ברעממ רחאו םוררמ רחאו

 ילעב תופיוה ךותב שתכמב ליואה תא שותכת םא חתפ אגהכ רב אבא 'ר ב
 רעו ,בטומל ןאיבמש רובס ,ןבלמב םירועש שתוכש הוכ אנהכ רב אכא 'ר רמא (בכ וכ ילשמ) יונו

 רחא םיתנש הנלפה רורמ לוכמה רוד ךכ ,(סשפש) ותלוא וילעמ רופת אל תיחנו קילפ אוה 5
 : יג תחא הפש ץראה לכ יהיו (י או תישאוב) לובמה

 ןנחוי יר רמא (גי וי ילשמ) ותיב מ הער שומת אל הבוט תחת הער בישמ חתפ ןגחוי 'ר ג
 ,הליחת ךילע למג אוהש המל ךלצא ול שקכתמ וישכע רע רשכב ותלביקו םישדעב ךריכח ךלביק פא
 הער תחת הער וליפא אלא הכוט תחת הער בישמ רבד ףוס אל אבא רב ןועמש 'ר רמא

 0 ,בייכ זייכ ולטפ יכוכפ 'קלי ,ס"סקפס 'כ ילשמ 'קלי 8 | :ד"כ "ס םכ כמ סעוסנס ,סט סילכפ 'קלי ,נ"כ יכ עוקלי 1
 ו :ויכקפפ יכ ילטע 'קמי 7 = : סי" ייק סע סעוסנפ ,סט סכ כ'ע לפוסנס

 | נופ ששו סישמחו תואמ ששו | ל ףלאמ [ףלאל** | לא יא ,ילךת'אְד דחא .'ךכנופ [תחא | י ורמאו 1
 ,(םילהת) יכנ [ונל | יתכג'אוַפְד השעגו .'א [השענ | 'א 'ל .כפ אב ,ן אוב [ואוב | יכנ'א] הזה =. [עיקרה
 :₪ [ןופצמ | (סש) י'א 'א .תכל תחא [ינ:אופד דחא* | ך עיקול תוכמוס .'א ןיכומס | ת"אד יל .י'אופ ול
 2 !8 [םוררמ | (םש) יא 'או , תכל תתאו [ינלאופד רחאו* 2 | יכ'א ןופצח ןמ ,תןנ:אוְד ןופצהמ

 0 /₪ [בועממ | (םש) י 'א ,ן דחא ,1א 'או .תכל תחאו [י'אופְד דחאו | יכ'א םורדה ןמ .ןתנאְוְד םורדהמ
 6 [ןכיש | (פש) י ברעמה ןמ 'או חרזמה ןמ ,ן ברעמהמ דחאו חרזממ ,יכ'א] ברעמה ןמ ,ת'אְָד גרעמהמ
 ,(םש) יזרג"אוְד םידחא םירבדו [רגו | (סש) י ןכמוס ,י וכמס | 'אפ יל ,ןך ןאכמש , גן ןכוש ,י ןכש ,(םש) ו?אְך ןאכש

 וילעמ רוסח אל ילעב . . ךותב [פ יוגו -- ךותב* | א 'מא [חתפ | תאד ל .מכגופ [אנהכ רג 5 | כ'אפ יל
 /מכנ'אופ [םירועש | ן ןתונ אוהש :מיתכנ'אפְך שתוכ אוהש ,'א [שתונש 4 | םכ יל .ל וגו / תנא ותלוא

 אוהש ,כ ןיאיבטש ,יתנ?אְד ןאיגמ ( אוה) אוהש | 'ךָנ רכס | | הכודמב [ןבלמ | י הרועש ,[ן?אָד םירועשה תא

 "5 אוהד 5 | רג ש | ילרת"אפךד כטומ יריל .ם'ךכ'או [כפומל | מ?ךפ ואיבמ אוהש ,1א סאיביש ,ן ןיאיכמ
 דע . . רודמ :'אפ [הגלפה רודמ -- רוד | ירתכג'אפְד תיחנ (יפ אוהד) אוה (ךַנ דע) דעו [תיחנו | ₪ אוהש

 םיתגש [לובמה --- םיתנש | ] לובמה רודמ הגלפה רוד :*אָד הגלפה רודו . . רוד ,מיִכְו הגלפה רוד (ן דעו)
 | ו ןתנוי 7 | כ'אופ יל .תג'אְ םידחא םירבדו ,י ['וגו | י הנש כיש ,?א לובמה רהא ,] לובמה . . םיתגנש היה
 ,7 ךמדיק .יכנאפ ךלכק 8 | א יל .:ן ןתנוי 'ר רמא [ןנחוי 'ר רמא | ל שומי [תכגוְ שומת* | א רמא [חתפ
 -- דע | ת והמדק ,ך ונמדק ,'א וחילכק .יכנ?אפ ותלבקו .ן [ותלביקו | י הלחת . [םישדעב | [ך ךמדק
 שקבמ אוה . .רע ,יכ ךלצא שקבתמ אוה (י ושכע) וישכע דע :א ךלצא . . שקבתמ אוה ושכע דע /גפ [ךלצא

 | יכנאופְ הער בישמ ,ןך [הער | י יל וליפא | כ רטאת [רבד ףופ | 5 יגרב ,ן אבא ןב 9 | ד 'ל ,ן ךלצא ךל

 םג ייעו עס שירב אתיאדכ הנש וייגרתו ףלא לובמה דעו םדאמ .הגש וי'גרתו ףלאל 1 :יוכו לבהלש הייטחמ 6
 ששו םישמחו תואמ ששו (דחא םויו) םינש ףלא רחא סירמוא ויה המ דיכ 'יס חג ב"ימ אמוחנתבו ,'ו 'יס השמל
 (םילדגמ 'ולכ) ןיסוגרפ ןגל השענו ואב אלא וגילע ולפי םינוילעה םימהו ןישטומתמ םימשהו םלועל אב לובמ םיגש
 ₪ (ניחעו ל"יכב היולת ונל תלמו) תוכומס וגל השעג ואוב ןושלה ןאכו ,'וכו םהב ןידימעמ ויהי םימשה ולפי םאש
 . לייכב םגו ,יוכו םורדמ ד ח או ןופצמ ד ח א יתחגתו ,544 רצ גיח ל"תמע 'יעו ז"ל תוכומסו ,עיקרה ךומסל םיגינב
 וכו םדקמ סעסנב יהיו ש"מו חרזמב רענש ץראב (288 רצ ליעל י"מב "יעו) ןאכש הז 'ולכ וכמופ ןכיש הזו
 ןאיבמ אוהש םירפסה בורב 'יגה ןכו .'וכו ןאיבמש רובס 4  :'וכו החנדמל החנרממ ועסנ 'ז 'יפ השמל שרופמ
 ריב 'יפב שרפמ ןכו) תוכמ ירי לע כטומל הטושה תא 'ןלכ ואיבמ אוהש רובס ייגה אפידעו ,םירועשה 'ולכ םאיביש
 וילעמ רופת אל ררויו הלוע ילעהש דועב 'וכו תיחנו קילס אוח דעו (יאק ליואאו ואיבמ אוהש היגה ת''פיב םגו י'כ
 לופמה רחא םיתנש רשכפרא תא דלויו יוכו םש תודלות הלא ביתכדכ םיתנש קר הגלפה רודמ לובמה רוד ךכ 'וכו
 מ'ש תתיהש הגלפהב ויח םלוכו הגלפה רוד וארקנ לובמה רחא םידלונה לכו םלועב אובל הגלפה רוד ליחתה זאו)
 ץראת לכ יהיו ינש ה"בקהב ודרמו םתלואב ואטח אלא בטומ ידיל ואב אלו (246 דצ ליעל 'יעו לובמה רחא חנש
 רחא הגלפה רודו לובמה רוד ייגה 'ב אייכבו ,'וכו תגלפה רודמ לוכמה רוד 'ט 'יסבו ךומסב ןושלה ןוגגס ןכו ,'וכו
 ירגו תנש כ'ש הגלפה רוד רע לוגמה רורמ ךכ 'יגה ילשמ 'קליבו ,םיסופד תצקמב םיתנש תלמ רסח ןכו ,לובמה
 תלא ןינעה ןמ תלעמל ביתכ המ ליחתמה רמאמב החיתפה וזב ושמתשה אמוחהנת ישרדמבו ,הנש מ'ש לי'צש
 אוהש סע ליואה תא הכמ אוהש ימ 'וכו שותכת םא המלש רמא םש 'ג ב'מ אמוחנתבו 'וכו חג ינב תוחפשמ
 וכו שותכת סא אד ותלוא וילעמ רוסת אל ןכ וליפא 'וכו ןושארה תא חכוש אוה ול הנוש תויהל טבשה תא הלעמ
 דמל אלו 'וכו לפגו ןושארה הילע םיבגח ולעו האלט תנצנצל ןימוד ןה המל רמא ןמחנ רב לאומש 'ר לש ונב ניר
 לש ורוד ודמע ךכ ןושארה ןמ דמל ינשה ןיאו לפונו רבגתמו הלוע ןושארה אב םיעשרה ךכ 'וכו ןושארה ןמ ינשה
 אלו םלועה ןמ ודבאו יוכו היכקהל וסיעכתו לובמח רוד ודמע 'וכו ןפטשו םיל ארק ה"בקה השע המ 'וכו שונא
 תז ילעב תופיוה ךותב יוכו ליואה תא שותכת סא יוה םינושארה תורודמ ודמל אל הגלפה רוד שונא רודמ ודמל
 :םש אמוחנתב םג 'יעו 'וכו ץראה לכ יהיו 'ינש םלוע לש ודיחי ירחא ןיפוריח רבד ןיאיצומ ויתש הגלפה רוד
 איהגאב םג 'יעו חתפ היכרב יר לי'צ ילואו 'וכו היירק רתפ היכרב 'ר רמאמב תמייסמ החיתפהו .חתפ ןנחוי 'ר 7
 ולא תולמ וטימשה תיייכו 'יסופדבו ,'וכו אותש המָל ךלצאש בוח שקבל ול שי  .'וכו ול שקכתמ 8 : 887 רצ גיח
 ת"כ) םימילש םישרח 'ג רבד ףוס אל ה"פפ ןמקל ןכו ,דבלב אל .רבד ףוס אל 9 : ךלצא דע 'וכו וישכע רע
 וומע תושעל וריב שיש הבוטה םוקמב 'יפ הבוט תחת בותכש המו .'וכו וליפא אלא : 188 דצ ליעל ייעו (לייכב
 בוזעת בוזע 'וכו ךאנש רומח הארת יכ תרות הרמאש ףיסומו ה ב 1ט תחת הער בישמ ירדנסכלא 'ר שרפמ ןכו
 הער בישמ א"ר רמאמב סרוג ספדנבו י'כ ר"'ב "פבו ,'וכו שומת אל 'וכו הער בישמ רמוא אוה וילעו הבוט ומע

 ה
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 א חתפ ארמיז ןב יפוי 'ר םשב רזעל 'ר וגו תחא הפש ץיראה לכ יהיו (א אי
 ןירתפ ןינבר (בי טג םילהת) י'י וגינגמ ומדירוהו ךליחב ומעינה ימע וחכשי ןפ םגרהת לא
 תורודה וחכשי ןפ ימע וחכשי ןפ לפותיחאו גאוד גורהת לא רוד רמא ,לפותיחאו גאודב אירק
 ,י*י וניניגמ השעי ונלו ,ןחלורגמ ומרירוה ומדירוהו [ומלטלט] ךליחב ומעינה ,םהירחא םיאבה
 8 תוירע יוליג ריתה הזו םימד תוכיפשו תוירע יוליג ריתה הז (גי םש םש) ומיתפש רבד ומיפ תאטח
 הפרו עגי אוהו וילע אובאו (אכוט גיש) ךיבא ישנליפ לא אוב ריתה הו ,םימד תוכיפשו
 ומד תמ אוהש ימכו תווטוטיז והשעו ותענוק ריסה 'א לאומש רב ןמחנ ריתה הזו .(ב זי םש) םידי
 לא לארשי ורמא ,הנלפה רורב אירק רתפ ארמיז ןב יפוי 'ר 'שמ רזעל 'ר  ,תרתומ ותשאו רתומ
 , ומלטלט ךליחב ומעינה ,םהירחא םיאכה תורורה וחכשי ןפ ימע וחכשי ןפ הגלפה רוד גרהת
 10 ואיצוהש הייטיחמ ומיפ תאטח ,ייי ונננמ השעי ונלו ,הטמל הלעמלמ ומרירוה [ומדירו %

 : 288 75 ליעפ 5  :ז" "כ סע לעוסנס ,ג'כ 'יכ סכ 5"3 סעוסנס ,ז"עעס 'כ סילסת 'קלי 1

 רזעלא 'ר .תְד התפ (ןך ארמז ןב) ארמיז רב יסוי 'רב רזעלא . ]| חתפ (ן הרמיז) ארמיז . . םשב רזעלא 'ר 1
 ,ינופ אירק 5 | תכוד ךב ורמ יכ , ייי ונגיגמ | (ךומסב ןכו) ְך וטידירוהו 2 | א רזעלא 'ר חתפ ,*א חתפ

 גאוד | 'א םגרהת :כגופ גוהת | ן'אְד לפותיחאבו .יתכ'אופ [לפותיחאו | כ אוק ,ך הייד .ףא אייד
 | !א תורודל :יתכפ תורוד | 'א 'ל ,ָן וחכשי אמש |וחכשי ןפ | יכָו יל ימע -- ןפ | א 'ל לפותיחאו
 | כל 5 +1 ןונילטלט .ית"אְד ומילטלט [נ'אש ומלטלט* |  (ךומסב ןכו) ל ומיענה [כנ'אְופְד ומעינה* 4
 תואטח [יתכג?אופְד ומיתפש רבד* 5 | יִאָּפְד ונגגמ ;כנְו ונגגמ | תאדך השעי המ :יכנופ [השע

 = [(ל רתיה) ריתה* הז 6 | י יל יוליג | י יל יוליג | (ךומסב ןכו) ל רתיה [תנאוְד ריתה** | ל יל ,'א ומרג
 [(ל .רתיה) ריתה* הזו 7 | 2 יל םידי--אובאו | תף ישגלפ | כג אב | תנ"אְוְד םימד תוכיפשו תוידע (ך יולג) יוליג
 ,ל לאומשדכ |לאומש רב* | כ'א ןמחנ בר רמא .ן ןמחנ 'ר | תכגַאָוְד םימד תוכיפשו תוירע (ך יולג) יוליג ₪
 (כ בר רב /פ 'רב) רב לאומש (ן 'ר םשב ,! ברד הירב) 'רד הירב ,[ך לאומש רייב ,?אָך לאומשד הירב
 השעו | *אד ונממ ₪ .תכג'או [ותענוק | 5 ריתה .כ רפה | כ'או יל .תג'אְד רמא [א | כנ'אופ ןמחנ
 | 1ך סוטויטטנז .אָד םיוטויטיז ,[ך סוטויטיז ,] תויטיטוז ,כ תויטטיז ,ן'א תויטטז | תןכנַאָוְד ותוא
 ןנ | ל יפי יר ףסיי [יפוי* | כג 'רב .יתַאְוְד 'ר םפשב ,פ 'ר םושמ | רזעלא 8 | 3ך ימ לכו ,כנאְו ומכ
 , 'א ארק .תכ הייד ,יגופ [אירק | נ'אפ יל , ך ארמז . . ,ָך ארמיז רב ,יכ ארמז . . ,] תרמיז ןב ,% [ארמיז
 | י תואבה | יתכ'אופ תורוד | יכ'אופ יל יטע --ןפ | יתנאְד גווהת .כופ [גההת 9 | %ד יל
 ומדירוהו* 10 | ן ןונילטלט .יג?אפְד ומילטלט ,כ'א [ומלטלט | ך ומידירוהו .[ך*א ומדירוהו = .יכ13אפ [ךליחב
 ןלעמלמ .יפ [הטמל הלעמלמ | ן ומיסכנמ . . ,?אך ומדירוהו ,יִוְל ומדירוה ,פ ומדירוה ומדירוה [כ ומדירוה

 ,כגא וגניגמ .י'אפ [וננגמ | תאַד השע המ .יכנופ [השי | ול וגל [יתכנאפד וגל* | יתכגאַוְ ןטמל
 | ינ'א אטהחמ ,כ אי" /ת"אפְך הייטחמ ,ן היטיחמ | יכ ומיתפש רבד < [ומיפ | ןְד וניניגמ

 רפס א'ת יפלו ,הרפס הכאב םג גייל טוקליו 'ב א'ייכבו ,רפט גייל 'א א"יכו ו"יכבו .189 דצו 178 רצ רעזרעפ רעד
 : אחנידמ רווט יאוורפסל ךלעמ םגרותמ 'א י"רתבו ,אחנידמ רוט רפסל יטמ 'וכו הרפס הכאב םגרתו ריע םש וניא

 .וכו ומדירוהו 2 : תחותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ז'לפ וייכו 'ב א'יכבו ה"לפ 'א א"יכב .חל השרפ
 יימב 'יעו ךב ורמ יכ ומחידה 'וכו םמישאה איי 'ה םילהתב 'פה ייפע קוספה ףופ שבתשנ יתגייצש י''כו 'יסופדב
 :אמוחנתב החיתפה ןונגסו ,אמוחנת ישרדמב איבובריעב קופפה שרדנ רבכש המיתו ,'וכו ליבשב הידב 85 דצ ליעל
 ינפל דוד ךמא לפותיחאו גאוד דגנכ אלא ורמא אל הזה ארקמה דוד רמא ימ דגנכ 'וכו םגרהת לא הישז םש ביי'מ
 םדירוחו םלועב ןילטלוטמ ויהיש 'וכו ומעיגה אלא םדא ינב ראש גרוה התאש הגירהב םגרהת לא ע"שבר הי'בקה
 ישי ןב תא יתיאר רמא גאוד ןהיתותפשב דועו םהיפב ןיאטוח ויהש 'וכו ומיפ תאטח ךב ור מ יכ המל ןתלודגמ
 םגרהת לא הגלפה רוד דגנכ אלא ורמא אל איד 'וכו ךיבא ישגלפ לא אב םולשבָאל רמא לפותיחא 'וגו הבונ אב
 רבד םהיפב ואטחש ומיפ תאטח םתוא 'ה ץפיו 'גש םלועב םלטלט ךליחב ומעינה אלא לובמה רוד תגרהש הגירהב
 ףוסב םג םשו ,אמוחנתב 'יעו תחא תפש ץראה לכ יהיו 'נש םנואגב ודכלי ךכיפל םהיתותפשב ואטהש ומיתפש
 י"ר םשב רזעל 'ר החיתפה לעב וניגפלו ,ךב ור מ יכ המל 'וכו הנבנ הבה ורמאש לע ומדירוהו שרדה החיתפה
 םג ךומסב אתיאש ומכ ומלטלט יתפסוהו ,הנמלאת הי'דב 2 דצ ליעל י"'מב 'יעו הגלפה רודב אירק רתפ אוהו ארמיז ןב
 בזכ ירבד דבאת החיתפב 288 דצ ליעל רמאמה לכ .'וכו ריתח הז 5 : ג'חעו ךומסב היכו .השעי ונלו 4 = : ל"יכב
 ינליג ריתה הזו םימד תוכיפשו תוירע יוליג ריתה הז עטיק פייכבו .'ב א"יכו ו'דב םג הפסוה םוש ילב רמאמה ןאכו ,'וגו
 יעב ךורעה ייג םג נייחב םשו ליעל שיימ 'יעו 'ו כ ו ותענוק ריתה ימחנ 'רב לאומש ירד הירב ימחנ ר"א 'ו כ ו ד"שו תוירע
 רתיה םימעפה לכב ןכו לאומשדכ שבחשנו 'וכו ןמחנ ריתה הזו' 'וכו אוב ריתה הז ןאכ רצק לייכבו ,עגק 'עבו סוטייטיז
 רצו 'וכו היטיח וז יאמ 168 רצ ליעל ןכו אטחה יגפמ .הייטיתמ :ונבש לדגמה ןמ .'וכו הלעמלמ 10 :יתהגהו
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 ל ןכ הכי ול השרפ חנ 1500

 ,הרוכבל [הכו] ,הכז המו  [ויקסע ריעצמ היהש אלא] ריעצה אוהש םיעדוי ונא ןיא תורלותה ןמ יכו
 : המכו המכ תחא לע ויקסע ריעצמש לודג ,ךכ ויקסע ריעצמ היהש ריעצה [םא] המו

 ןילכוא ןהש תומ רצח ומש היהש םוקמ רמא אנוה 'ר [תומרצח תאו] 'וגו דלי ןטקיו (וכ

 : םהל ןיא ריפפ ילכ וליפא 'א לאומש ,םוי לכב התימל םיפצמו ריפפ ילכ םישבולו םישירכ
 ,תפסוג םליע ,הלוח ידמ ,התימ אשימ רמא סופפ ןב רועל 'ר [אשממ] םבשומ יהיו (ל

 : םיפחיל הלוגכ תורהנה ןיב 'א הדוהי 'ר ,אמי לבחד אתליכת הריצוצ ,לבבד אתליכת אמי לבח
 : אחנדמ ירוט םדקה רה ,רפט הרפס הכאב

 :יס בע יב ס"'ע ץיטודיק ,יד ס"ס דפ ןיטודיק 'טוכי ,'3 'ג 6"פ םיעבי 'טוכי ,סש עוקל 5 :  סט י"סד 'קליו סט עוקלי 8
 : סט עוקני 7

 ריעצמש אלא :כ ויקסע רעצמ . . אלא ,(םש) י ויקסע תא . . אלא [?אך ויקסע --אלא* | כגפ רשצ 1
 | 'א הרובגל [הווכבל | כפל 5 [(שש) יתגאוד הכ* | ג'אל 'ל ,ן ומצע ןיטקמ היהש אלא 'ם . -
 ,תגְד ויקסע תא ריעצמ היהש ידי לע ,'א ויקסע תא ריעצהש [ויקסע -- היהש | כל ל [(פש) יתנאופד םא* ל

 | ל יל "א הרונגל תכז ,ןְוֶד הרוכבל הכז [(פש) יתכ'א ךכ* | (סש) יכא 'ל .ן ומצע ריעצמ היהש לע
 | (סש) וב יל ,] . . תא ןיטקמה .לאוד ויקסע תא ריעצמ אוהש ,ל . . רעצמש ['א ויקסע ריעצמש* | (םש) ו לודגה

 המו ויקסע תא ןיטקמ היהש אלא ןטקה אוהש םיעדוי ונא ןיא תודלותה ןמ יכו ןטקה אוה דודו התווכדו -. [המכ
 תאו [[ך"א תומרצח תאו* | ןכנ?א]ְד ףלש תאו . . תא ,פ 'וגו דדומלא תא ['וגו 8 | (םש) + תוכלמל הכז הכז
 גו | ל 'ל ,ם תומ רצח ,(םש) יכ] חרי (21 חרז) תאו תומ רצח תאו ,ןְֶד תומ רצח תאו ,] חרי תאו תומרצח

 ,כחופ רופפ [] ריפפ* 4 | ן ויהש [ןהש | ם ומשש ,יתכ"אחְד ומשש אוה ,ץ) [ומש היהש | ןַפ אגוה

 /4 [ריפפ | רטא | ת?אָד לאומש 'ר ,י'א לאומשו ,כגופ [לאומש | ְר םיספ ,?ך ריפיפ ,י'ךע?אָד רייפפ

 | תכג?אופְד סחנפ ןב רזעלא [סופפ -- 'ר | ל יל ,יזְך אשיממ [עכגאופד אשממ* 5 | י'אָד רייפפ .כזךַפ רופפ
 ,ן ינבוג .תלאְָד יכבוג = .עו [םליע | ע התמ | ?ך ןשמ ,'א ןשימ ,עכ אשמ .1ך*אְד השימ .יתנופ [אשימ
 [יתכנ*אוְד לבח* 6 | עע האירב לבב תססוג ,'א ססוג ,"אְָד תוססוג יגן [תססוג | ם ייבגוגו ,י יבנוגו ,א בבגו
 ,ע לגנב [ירכגאופְד לבבד* | י אלכת ,2 אלכית :רתאופְד אתלכת ,ן) [אתליכת | ל לבה .עפ ליבח
 ,ייתנאופ אתלכת | תא רייצ רוצ ,י הרייצ רוצ ,ן היירצ רוצ ,פ הירוצ רוצ ,ְד רייצ וצ ,] היריצווצ | 5 יל

 ,ןןאְד םיפחויל , 1 [םיסחיל | ] -. אשימ [ןיב | רמוא | ל לבוהד :פ לינחד [יתכגאוְד לגחד* | ך התה
 | יכאופד אחגידמ .ךג [אחנדמ | יאו יל ,תךד ירפט /גפ [רפט | י?א 'ל הרפס הכאב 7 | יכ'אופ ןיפחויל

 ,יש תחנמ ייעו 'כ יא א"הדב ןכו תחא הביתב תומרצח ארקמב ונינפלו ,יתפסוה ןכ .תומרצח תאו 8  :יכ יא
 תומרצח םש א"הרבו 'קו 'תכ הלמ אדח תומרצח יאהנדמל ןמסנו תומדרצה ןאכ אתיא גרובצניג 'צוה ך"נתבו
 תיתש םוקמ תומ ןושלו ריצח ןושל תומרצח ושרדו ,ןילמ ןירת תומ-רצח יאהנדמל יאברעמל אוה ןכ ןמסנו
 ךורעב 'יעו 'וכו התימל םיפצמו בשע ןימ כ"ג אוהש (?ריפפ ילכ םישבולו (' םישירכ םתוינעב םילכוא ןהש 'וכו ומש
 איברעב תומרצחל ונווכ אלש עמשמו ,96 רצ א"ח ןעטיזיוקער עשיפארג פעל עייעו 451 רצ םיורקו רייפפ 'ע
 סופפ ןב רזעל 'ר 5 : 892 רצ רעיוביינו 199 רצ ןנאמלליד 'יעו הנימש ץרא התיהש ןמית לש החרזמב תימורדה
 ץערגו 4 דצ םש ןעויורד ייעו) לקדח רהג תיתחתב ןשיט וא (?אשימ איהש א ש מ "יפב ןאכ רדסנ רמאמה .'וכו
 'ר שבתשנ 'ב א'יכבו) 'וכו רמא סחנפ ןב רזעלא 'יגה םירפסה ראשבו ,(27 דעו 4 דצ ענעסעמ ךיירגינעק סאד
 רמאמהו ,תואפריגה יתשב קפקפל שיו ,סחנפ ןב רזעלא יר 'עו סופפ ןב רזעלא 'ר ד"הסב 'יעו (סחנפ 'רו רזעלא
 יסוי 'ר אתיא ןישודיקו תומבי 'שוריבו ,אשימ ינב לש סחיה ןינעב תונוש תועד ייפע םינוש םירמאממ ברועמ
 תווהנה ןיב ומא הדוהי 'ר (145 דצ ליעל ימב ייעו) 'וכו רהנ דע ןיסחויל לכב 'וכו ןוב 'ר יב .(הסוי)
 ינב (הדוהי בר םשב 'וכו חי"ר רמא) הדוהי 'ר םשב אקורב אנינח 'ר ('וכו הדוהי בר רמא) ןיפחויל הלוגכ
 אשימל ןייוק ןמ ת תושורגה לע ודיפקה אל םשש םינהכו תוללח קפס םושמ אלא (םהל) והל ושח אל אשימ
 (תוססוג ייבבגו םליא הלוח יודמ יוכו אשימ ןירמא ןמת) תוססו ג יאכווגו םליע הלוח ידמל התמ
 אמי ליבהד אתליכת היירצוצו אייכווגו אייגווע 'וינש לבבד אתלינת אמי לבה
 לבב ברוד הימשמ אבס אפפ בר רמא םש ןישוריק ילבבבו , ('וכו אתליכת איררצו איבבגו איינש 'וכו אמי לובח)
 םיסטוג בור םייחל ןילוח בור ןיססוגל ןילוח ןיב המו תפפו ג םליע הלוח ידמ התימ ןושימ האירב
 ידמ יניתנו יריזממכ ןילוספ םלוכ 'מולכ התימ ןשימ םיסחוימ םלוכ האירב לבב שרפמ 'ה רב 'ע ךורעבו) , התימל
 לבב איה ןכיה רע (התימל םיססוג בורש ןילוספ ןבורש תססוג םליע םייחל ןילוח בורש םיושכ ןבור 'מולכ ילוח
 'ע ךורעב ייעו ןיסחויל לבב לש התראפתו אלילכמ םש יי"שריפו) לבבד אתליכת אמי ליבח אבא רב ימר רמא 'וכו
 ליבה ומוא פחנפ ןב ןנה יכה ימנ אינת ארוציצ ףא רמא אניבר אמי ליבחד אתליכת איבוגו אינוש (תלכת
 רמא אמי ליבח יאמ "וכו אמי ליבהד אתליכת ארוציצו איבוגו אינוש לבבד אתליכת אמי
 ןיפחויל תלוגכ איה ירה תורהנה ןיב אנינח 'רב יסוי 'ר רמא אבקוע רב אמח 'ר רמא 'וכו יסרובד תרפ וז אפפ בר
 יבא רב אייח בר רמאד 'ב ב*ע םשו ,('ב גיכ הייר 'יעו הנשח שארב הלוג ירק אתידבמופ הלוגכ י'שרפו) 'וכו
 ודיפקה אל הב ויהש םינהכ אלא תורזממ םושמ אלו תודבע םושמ אל הל ושח אל ןושימ 'וכו לאומש רמא
 רצו 17 רצ עיפארגאעג רוצ עגערטייב רענילרעבו 41 רצו 88 דצו 81 דצו 29 דצ םש ץערג 'יעו) 'וכו תושורגה
 רוע ףסונ .ךורעבו ,נ'חעו תפסו ג םלי ע אשמ 'ע ךורעבו וייכב םג אתיא ליייכב ונינפלש 'יגהכו ,(44 רצו 4
 םלוכש תאירב לכב לבבד אתלכת שרפמ י'כ ר"ב ייפבו ,ןישודיק ילבבב 'יגה סע תמכסמ וז "גו חאירב לכב
 חינה אלש ,(יב אי'ע ןישוריק) הייקנ תלוסכ האשעש דע לבבמ ארזע הלע אל ןנירמאדכ לוספ םהב ןיאו | ןיסחוימ
 רמאמ סרוסמ ספדנה 'יפבו ,'וכו םייול םינהכ לבבמ ולע ןיסחוי הרשע ןניגתדכ הבש ןילוספה לכ הלעהש לוספ הב
 עטְכישעג עקערלעגו 968 רצ סורוסית סוינעזעג 'יעו (* תימורדה איברעב ריע .רפט 7 | : שיייעו השרפה שארב הז

 3) /ה₪6ה. ?) חשהשק06. ") 1086מ0. *) ג.



 |29 הנ אכ י ול השרפ זחנ

 ן תפי םא לודגה םש םא ןיעדוי ונא ןיא לודגה תפי יחא 'וגו אוה םג דלוי םשלו (אכ
 (י אי תישארב) לובמה רחא םיתנש יוגו הנש תאמ ןב םש םש תודלות הלא 'תכד המ ןמ ,לודגה
 : לודגה אוה תפי יוה

 יא יפי 'ר ץראה הגלפנ וימיב יכ גלפ דחאה םש םינב ינש דלוי רבעלו (הכ
 5 תא ןיעדוי ונא ןיאש ונא לכא ,ערואמה םשל םיאיצומ ויה םהיסחי םיריכמ ויהש ידי לע םינושארה
 ןישמתשמ ויהש ידי לע םינושארה 'א לאילמג ןב ןועמש ןבר  ,וניתוכא םשל ןיאיצומ ונא וניסחי
 ןיאיצומ ונא שרוקה חורב ןישמתשמ ונא ןיאש ונא לבא ערואמה םשל ןיאיצומ ויה שרוקה חורב
 רבעלו ריהה ערואמה םשל איצוהש רכע היה לורג איכנ אתפלח ירב יסוי יר רמא ,וניתובא םשל
 גיי דימעהל הכו  ,הכז המו ,ויקפע ןיטקמ היהש ןטקי ומש ארקנ המלו :יוגו םינב ינש דלוי
 10 התווכד .,המכו המכ תחא לע ויקסע ןיטקמש לודג ,ךכ ויקסע ןיטקהש לע ןטקה םא המו ,תוחפשמ
 אנוה .'ר רמא (די חמ תישארב) ריעצה אוהו םירפא שאר לע תשיו ונימי תא לארשי חלשיו

 כדס 8 | :סע י'קד 'קל ,סש עוקל 4 :'ס "ק ד'פ סנכ לנדעב ,'3 ט"ס ןיכלסנפ ,245 75 ליעל ,כ"ס יכ וקלי 1
 :43 75 ליעל 9 :6"פ סלוע

 אוח ;כ לודג | כ עדוי יניא | ן ילוכ ,?אָ 'וגו רבע . . יבא . כ גפ לודגה . . יחא רבע ינב לכ יבא [לודגה --- 'וגו 1
 [וגו | כ יתכד ןויכ ,ן 'תכד אכהמ ₪ 'תכדמ 1,  'תכד הממו 2 | ןפ סאו | (ךומסב ןכו) ירָנאָוְד לודגה
 [יסוי יר | - וגו [תגלאְד ץראה -- ינש* 4 | כוַפ יל אוה | ן ירה ,ן 'מוא יוה 8 | תרנלאיך דשכפרא תא דלויו

 | ת יא :יכגאוד רמוא | (ייחד) יתנא = גימשרו ר" ,כְוְד ₪ לאילמג ןב ןועמש (ךך 'רו) ןברו יסוי יר
 . /י ןהסוחי . . ,ץְד ןהיסוחי . . .פ ןהיסחוי . . ,1 ןהיסחי תא ,] [םהיסחי | (סש) י ויה אלש ,* ןהש [ויהש 5

 [יתכ?אחופד ערואמה* | ת :-. סמש .ילאד ... ןמש ,(סש) יכ נחופ [סשל | (םש) י ןהיסוחיי . . ,ןך"אְד םהיסוחיי
 ,* ונסוחי ,ָפ ונסחוי , ג [וניסחי 6 | =?א םיד ,ינחפְד ןיריכמ ,ןך [ןיעדוי | (םש) י וגאש [ונא ןיאש |ל ערומה

 | ֶר םינשארה . [םינושארה** | רמוא | י יבו | (םש) יִכ יל וניתובא -- ןבר | (םש) יתן*אְד ונסוחיי

 היתש | תכגאו ןב 8 | "א ןישמשמ | [ך -, סמש [סשל | ל ונא [ויה** 7 | אד ןישמשמ .יתרג!אזחפ [ןישמתשמ
 | ל יל [ןיטקמ** | יפ ןטקי ויחא םשו ,'א ןטקי ארקנ המלו ,(םש) יעכ"א :ןטקי . . המל 9 | א איצומש ,ן אצומ
 [ןטקה 10 | נו הרשע שלש | ךפ 'ל הכז המו | ית"אד ויקסע תאו ומצע תא .(סש) יכ נז ויקסע תא . עפ [ויקסע
 (גזח ןיטקמ היהש) ןיטקהש ידי לע :ן . . תא ןיטקמ אוהש ,?אְד . . ןיטקמ אוהש , ן) [ויקסע ןיטקהש לע | זְד ןטקי
 אותש . ;ע ןיטקמה | גזךפ תוחפשמ () הרשע שלש) גיי רימעהל הכז [ךכ | (סש) יכ 'ל ינזחפ ויקסע תא
 ,ן [התווכד | (סש) ינאפד - תא /עתהו [ויקסע | (םש) י טעממ אוהש .כ טעממש ,.תונאחופד ןיטקמ
 לע פשו [תכג ריעצה -- תשיו* 11 | כ היתוכדו . ף התוכדו ,(סש) י'אְד התווכדו ,'א היתוכד ,1 היתווכד
 | 'א הימחנ ,(סש) י אנינח :.תכד איגוה ,] אנוח אפ [אנוה | ל וגו .?אָוְד ריעצה . .

 יהדלק 'ע ךורעבו ג"יכו ו"יכו פייכו ל"יכבו ,194 רצ ןנאמלליד עייעו 809 דצ ליעל י"מב 'יעו הרלק דע רמא רזעל
 (יתרלק רעגרוכסניג :צוהבו) יתדלק דע יא י"רתב ןכו הרלק דע תיכו 'ב א"יכבו יהרלק דע עשל דע שבתשנ
 ביתכד 'וכו עדת םש ןיררתנפב .'וכו 'תכד המ ןמ 2 :יהודלק דע 'ז 'א םירבד 'א י"רתבו הדלק וז עשל דע םש ירפסבו
 םש אצמנ הנש תפימ לודג םחו תנש םחמ לודג סש תפי תאו םח תא םש תא חנ דלויו הגש תואמ שמח ןב חנ יהיו
 תאמ ןב םש םש תורלות הלאו ביתכו ץראה לע םימ חיה לובמהו הגש תואמ שש ןב חגו ביתכו םינש יתש תפימ לודג
 אוהו ליאוה םש י"'שריפו) הוה ןינש ןיתרתו האמ רב הנש האמ ןב לובמה רחא םיתנש דשכפרא תא דלויו הנש
 תוח ןלוכמ ןטק מיש אלא הנש האמ ןב היה לובמה דרישכו חנל הנש תואמ שמחב דלונש אצמנ ןלוכמ לודג
 אכהמ ןנאו ותינתמ אכתהמ ןותא 'וכו ותל בישח אק ןתמכח ךוד אלא (דליתא הובאל םיגש 'בו תואמ שמחבו
 רוכב היה םש 'יכו םש ר"מבבו ,'וכו הוה ויחאבש לודגה תפי לודגה תפי יחא 'וכו אוה םג דלוי םשלו הל ןנינתמ
 ,י"יד אתלחרב הבר תפיד יוחא 'א י"רתבו , 245 דצ ליעל 'יעו 'וכו לודגה תפי יחא 'גש רוכב היה תפי אלהו
 ויהש ידי לע 5 = :זיי 'א א'הדל 'גרתב ייעְו י"רתבו ןאכ ושרפתנ אל יוכו ץוע םרא ינבו 'וכו םליע םש ינב םיקוספהו
 ןאכ טוקליו ףסונ 'ב א'יכו 'יסופדבו) ןמש ל"'ר םיאיצומ ויה םתובא שיע םהינב ארקל םיכירצ ויה אלו  .'וכו םיריכמ
 ונא לבא יוכו ןיריכמ וי ח א ל ש י'ע םינושארה 'יגה י'חד 'קליבו ,'וכו ןיאש ונא לבא ערואמה םשל (ני'חעו ןמש
 ,סחי 'ע ל"תמע 'עו 'ה 'ז הימחנב שחיה רפס מ"'לכ םיסחיל הלוגכ השרפה ףוסבו ויסחי ךומסב ןכו םהיסחיו ,'וכו ו ג א ש
 איצוהש רבע היה לודג איבנ רמוא אתפלח 'רב י"ר ךומסב ררסנש רמאמל רתוס 'וכו רמוא יסוי 'ר הז רמאמש השקו

 רמוא י"'ר 'וכו םיריכמ ויהש י'ע םינישארה רמוא ג"בשר םירמואה תומש ןאכ ךפהל ךירצ ילואו 'וכו ערואמה ם
 לודג איבגנ 8 :א"פ ע"סל רענטאר ב"רר תורעהבו 178 דצ בייח ת"'הגאב 'יעו 'וכו ןישמתשמ ויהש י"ע םינושארה
 הגלפנ וימיב יכ 'נש שרוקה חורב גלפ ונב םש ארקש רבע היה לודג איכנ יסוי ר"א םש ע"סב שרופמ  .'וכו
 אלהו וימי עצמאב םאו וגלפתנו תוחפשמ ג'י דילוהו ונממ ןטק היה ויחא ןטקי אלהו וימי תליחתב םא 'יגו ץראה
 םא "גה סכראמ 'צוה ס"בו) וימי ףוסב אלא ץראה הגלפנ וימיב יכ רמוא וניא אה שרפל אלא םותסל אב אל
 ייעו ('וכו וימיב יכ בותכה רמא אל אח 'וכו וימי עצמאב רמאת סאו 'וכו תוחפשמ דילוהו 'וכו וימי תלחתב רמאת
 ןכ 'יגה פ"יכבו ,ןטקי ויחא םשו קוספה ףוס לע כסומ .ןטקי ומש ארקנ המלו 9  :לודגה 'מבו תי'הע י"שרב םג
 תוחפשמה ג'ו ,ןטקי 'ע ךורעב קתעוהו ,שיייעו 48 דצ ליעל רמאמה לכו ,"'וכו ןיטקמ היהש 'וכו ויחא םשו
 היהש סוקמ תומרצח םשה קר ושרדו ןאכ ושרפתנ אל יוכו ריפוא 'וכו לבוע 'וכו םרודה 'וכו דדומלא ארקב תויונמה
 א'הרל י"הד 'גרתב 'יעו אתוורהנד יומ ףלשד ףלש תיו ןולשאב אערא תי חשמד דדומלא שרדה 'א *'רתבו ,'וכו
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 ויה םיחולסכו םיסורתפ אגהכ רב אבא יר רמא ,םסיקפ םיחולסכ תטיוורפ םיסורתפ ,םיחתפנ
 ,םהמ אצי המ ,וליאלש ןהיתושנ ןיבנגמ וליאו וליאלש םהיתושנ ןיבננמ וליא ויה ,ןיסילטוא ןירימעמ
 | | : ןיסננ םירותפכ ,םירובינ םיתשלפ ,םירותפכו םיתשלפ

 תא ,ןנבילד סקרא 'קרעה תא ,ןורלח יויחה תא יונו ןודיצ תא דלי ןענכו (תי-ומ
 , רמצב ןישועש | ,ירמצ ותוא ןירוק המלו ,ץמח ירמצה תא ,רורא ידוראה תא ,הייסותרא יניפה
 : הינפיפ יתמחה

 : יהרלק דע עשל דע יוגו ינענכה לובג יהיו (מי
 :'ו "פ סיככד ילפק ,סט סלינע 'סוכי 7 :'5 ס'מ ספ סלינע 'טוכי 5

 םיחותפנ םייבהל םיבהל םיימנע םימנע םיירול םידול אחרק ןב עשוהי 'ר 'מא םיב אלא הניא ,"ל םיחתפנ םיחתפנ
 ([ך םילוספ אלא) םיב אלא הגיא ,] םי חותפנ םי בהל םי מנע םי דול החרק . . 'ר רמא םיב אלא וניא ,כ םייחותפנ
 תאו 1 | ר"א םיחותפנ םיחותפנ םיבהל םיבהל ןמשכ םימנע (?א''ְד םימנע) םיימנע (?א םי ידול) םיידול םידול
 :₪ תוטוירפ ,[ך הוטוורפ ,יִר תויטיוורפ ,ְ תוטיוורפ ,1 [תטיוורפ | (י יל םסיקפ -- םיסורתפ) 1א] םיסורתפ
 [יעחופד םיחולסכו* | ?א ייפה ,?ך'א םיסוקפ .פ טסוקפ תכגד םסוקפ | כ הטינשפ .'א תוטיזולפ ,] תויורפ

 ,(םש) י ןיסולטה , ן) םיסילטה , יי ןיסילטא ,ן ןיסילטיה : ןיסולטוה .גפ םיד .ת?אחְד ןיסילטוה 2 | ל חלסכו
 | ע ןיבנוג | ן וליא ןיבנגמ ,ע ןיבנוג ולא | (םש) יכ''א יל .יעז ויהו [ויה | *ך םיסלסיפ .'ַא ןיסילסופ ,?ף ןיסלטופ
 . תאו םיתשלפ /3) [םירותפכו םיתשלפ 8 | ם ואצי םהמ ,(םש) י"ע םשמ אצי המ ,י ןהמ ואצי המו ,2 םהמ ואצי המ

 !יכנפ [ןיסננ | י -. םיבנג םיסורתפ [םירותפכ | י"אפְד יל ,(םש) י םיתשלפ ,'א םירותפכ םיתשלפ ,)] םירותפכ
 תאו ,₪ יחה תא | ן] ישגרגה תאו ירמאה תאו יסוביה תאו ורוכב [וג 4 | [ן םיסכע ,ע"אְד םיסננ

 | תכ"אד סקרא /נ'אופ [סקרא | 9 יקריעה [יקיעה** | תכ"אד תאו .גופ [תא | ?א ןידלח | תכגג'אוד .
 [-ן יאפנותנא ,2 איה ,'א הייסותנא ,ל הייסיתרא .ןך אייה + 1 היפותוא [?אְד הייסיתרא** 5 | 5 תאו

 אוה ,כ אווק | כ תאו | נאו דווא ,!'אפ [דורא | ?אָדך ידוראה .תכג!אופ [ידוראה | כ'א תאו

 ןהש ,כ ןישוע ןהש | ל 'ל .ן ירמצה תא [תכגיאפד ירמצ* | תאו התוא .כנפ [וחוא | תג"אפְך ארוק
 | תנ"אפה ןישועןתש (ןרפ ימוא) רמא (ף אדוהי 'ר .?א אבא רב . . ,רייב . . ,1'רב הדוחי) 'ר רב הדוהי ,] ןיושע
 הכאוב ןודיצמ [עשל דע יוגו 7 | כ אינופפ ,ץ) איניפיפ .לעתנ אינפיפ | כו . . תאו .ת נאה . . תא ,פ [יתמחה 6

 | ר"א הדלק .עגופל יהרלק ,ְך הרלק [יחרלק* | אד 'וגו ןודיצמ . עשל דע .ן עשל דע הזע דע הררג

 תויטיוורפ םומ וב אצמת (אלש ימ) אלש רחא םהב ןיא ז'עלב שרבילד םיחתפנ םש שרפמו םיחתפנ (םניא) ןניא ספדנבו
 " ןילוספ אלא וניא 'יגה ןאכ טוקליבו .חותפו רשי (סהב דחא) רחא םהב ןיא םיחתפנ םניא רמוא אוה ךכל "וכו םירותפכו 'וכו
 םיבהל 'וכו םימנע 'וכו םידול גיל פ"יכב ןכו י"הדבו ןאכ טוקליבו רי'ב 'יפבו גייכו ל"יכבו ,םיחתפנ 'יפ ןילוספ ילואו
 םירול םידול . ('חרק ןב לי'צו) יול ןב עשוהי 'ר 'מא םיב אלא וניא יטיש יניב ל"יכב הגוה תרחא "יג י"פעו ,'וכו
 איי 'א א'הדל יישריפב שרפמו קתעוה וז ייגכו ,וייכו כיייכו ו'יכו 'א א"יכ 'יג 'יעו 'וכו םיבהל םיבחל םיטנע םימגע
 הי'רב החרק ןב עשוהי ר''א (םיב לי'צו) םויב אלא הניא םירצמ לש (אטינומ ליצו) אנגינומ לכ אנהכ רב אבא ר"א
 !םי יחותפנ םיחותפנ םי יבהל םיבהל םי ימנע םימנע םי ידול םיידול ךֶל רמול ןידוי ינשב ביתכ םיידול םידול
 'מ " בותכ םפוס וללה תומש 'ז לכש ס''מ דיויב אלא וניא וכו אטינומ לכ כ"באר רמא שרפמו קתעוה ט"קלבו
 אנהכ רב אבא 'ר רמא וז "יגב שבתשנ תיייכו 'ב א"יכו "יסופדכו ,םלוכ ןכו םיב עבטוה ודליש המ לכש םידול
 השק ןכו ,השרפלו הנוכמ לע 'יגה רימעהל השקו ,ן מ ש כ םימנע ףסונו 'וכו אטינומ לכ אחרק ןב עשוהי 'ר רמא
 שרפמדכו יאנגל םיראות אלא תומיא לש תומש ןניא ולא תולמש 'רגו ,םסיקפ םיחולסכ תטיוורפ םיסורתפ שרדה
 םיחולסכו םיסורתפ כ"באר רמאדכו המז לש תונושל ןה ילואו ,הז םשב םומ רבד םיעדוי ויה םה תויטוורפ רי'ב 'יפב
 ,םיה יכרכב תשענ הידב 264 רצ ליעל י"מב ייעו 'וכו וליא לש ןהיתושנ ןיבנגמ וליא ויה ןיסילטוא םידימעמ ויה
 רבד אלו יוכו םיתשלפ םשמ ואצי רשא םיחולסכ תאו םיסורתפ תאו 'תכדמ המז ךרדב 'ולכ םהמ אצי המ שרודו
 ךרעב ייעו תויונח םיקווש (' ןיסילטוא 'יפו ,'וכו דלי ןענכו וכו דלי םירצמו תודלות ראשב ומכ םתודלותב בוחכה
 כ"באר לש ינשה רָמאמהו ,כ*מב ייעו רותפככ לוגעו רצק רותפכ ןושל (?ןיסננ םירותפכ ושררש 'רנו ,29% דצ ןילמ
 םיסורתפ תאו 'פבו 'וכו רלי םירצמו 'פב תומשה ריבב ןאכ ושרפתנ אל טשפה ךרד לעו ,רותפכ 'ע ךורעב קתעוה
 אייכמ ץוח י?כ ראשו ודו ריפדב היכו .ןודלח 4 | :בייי איי 'א א'הדל י"הד 'גיתו 'ב י"רתו 'א יירתב ייעו "וכו
 םש אותש 'רגו) ןונכלה רה לש תיברעמ תיניפצב ריע ןנבילד (?סקרא יק ר ע ה תאו ,הז םש שרפתנ אל דועו ,'ב
 תדשא לש תימורדב איקינפב םיה ףוח לע ריע (*הייסותרא יני' ס ה תאו ,(יב ז"נ תורוכבב הנבל תקרע סע רחא
 סיטנורוא רהנ לע ריע (*ץמה ירמ'צ ה תאו ,איקינפב העודיה ריע (*דווא ידור א ה תאו .סוריתיילא רהג
 בסוהש תמח איהו סיטנורוא רהנ לע כ"ג (*הינפיפ יתמחה תאו ,(סיילב ץטח ריעה םש ןכו ,(?כייכב רוקנ ןוכנלו)
 281 רצ ןילמ ךרע עייעו) ונינפלש רמאמב ומכ ידוראו יקרע סג שרפמ םשו יב 'ו 'א תוינומדקב 'יעו הינפיפ המש
 -אטסיה ןעזיורדו 198 דצו 192 דצ ןנאמללידו ץמח יעו דוורא 'עו הייסוחרא 'עו 'ב אקרא 'ע 'שה ךורעו ל"תמעו
 (תרמוא התיה ה"דב 885 דצ ליעל י"מב 'יעו) ד"ויב יקריעה בותכ ל"יכבו ,(18 דצ ערדנא 'צוה סאלטא רעשיר
 יתהגהו ,ת*יכו כיייכו 'ב א"יכבו ו"דו ריפדב אתיאש ומכ םקרא םג התורקל שיו רורכב הבתכנ אל סקרא תלמו
 ירמצה תא סודור ידוראה תא שרפמ הליגמ ישוריכו ,אינפפ 'עב 'יע אינפיפ איניפיפ ךורעה 'יגו ,נ"חעו הייסותרא
 תיו יאוח תיו 'וכו יוחה תאו םגרוהמ זייט ויט 'א א'הדל י"הד 'גרתב ןכו 'א י"רתבו ,ת מ ח יתמחה תא ץמח
 י'רתבו ,(יאכויטנא יאכוטנא) יאוכטנא תיו יאצמוח תיו (יאסוטל יאסטול) יאסטול תיו יאסוטנא תיו (יאקרע) יאקריע
 61 דצ טיל קלח חי'טב 'יעו איכוטנא תיו יאצמוח תיו יאנרירטנא תיו יאסורפכ תיו יאקרע תיו .יאלופירט תיו 'ב
 יר עשל דע םש ימלשוריבו הרלק וירו ר'פדב הייכו שיירב (?יהרלק יתחגה ןכ .יהרלק דע 5 :468 דצ ג"מ קלחו

 1) אסדשגטסוס- ?) עשעעס6- ') "4א06, " 40צְה, 004688768 0(/1גמו. 3) '00ק00ש0/6. *) 006
 : %) 61088[1. ?) ץֶמח. *) '10ה(ק0ע06. *) 1400/0006.
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 קלחל םיאב םארש ןויכ ,רושא אצי איהה הציעה ןמ רושא אצי איהה ץראה ןמ (בי אי
 תא ןביו עברא ךל ןתונ ינאש ךייח עבראמ ךל תאצי התא היבקה ול רמא ,וצראמ הניפ היבקה לע
 ףתתשנו אבש ןויכ אלא השע אלו :רסתלת :ןסר תאו חלכ תאו ריע תובוחר תאו הונינ
 תווצמב חירפמ לומתא ,הציב וישכעו חורפא לומתא היבקה ול רמא שדקמה חיב ןברחב [םהמע]
 5 : טולל (ט גפםילחת) הלפ טול ינבל עורו ויה ךכיפל ,אהמתא הציבכ ןנוכמ וישכע [םיבוט םישעמ|]
 הונינ םא הלודגה ריע ןסר םא ןיערוי ונא ןיא הלודגה ריעה איה חלכ ןיבו הונינ ןיב ןפר תא

 : הלודגה איה הונינ יוה (ה ג הנוי) הלודנ ריע התיה הונינו יתכד המ ןמ ,הלודגה איה
 ה םיחתפנ ןניא םיוצמלש הטינומ לכ אנהכ רב אכא יר רמא יונו דלי םירצמו (די גי

 סייק סילסס טכדע ,('6 ויכק) נ"לפ יפבכ ספקיספ ,'ז 'יס ג''פ סילקס יכיכנ 'קלי ,3"לספ 'כ סילקפ 'קל* ,סט עוקל 1
 :ג''ע ףלס 'כ ייסד 'קלי ,סש עוקל 8 :  6 '" ספו ,י"כ עים יליכע 'קלי ,נ"'כ יכ וקל 6  :פי" "יס

 | קולחל | מ ואבש ,י ןיאב ןהש ,ֶו םיאב ([ך םהש) | ןהש | י הארש ,תכ נופְך ןתוא הארש , א [םארש 1
 ,1א ידמ | מ (םילהת) יכ 'ל ךל | אך התאצי | ) וצרא | מ הנפו רמע ,ש הנופ .יתאד .הנפ , )ןפ- [הניפ 2

 ערופ .?אָד ןתונו ךל הערופ .ת הערופ .מ (סש) ייךכנ'אחופ [ןתונ | מכפ ינא | מ יל ךייח | ןך ךצואמ
 ,זמ'א ןסתלת [רסתלת | ל ל [ריע** 8 | ?ךת'א העברא /מילאד 'ד .(סש) י'רכנחופ [עברא | 1ך ןתונו
 | כ ןוינו | מכג 'ל אלא | ן השע אל רושא יכלמ ושע רשא תעמש התא הנה [השע אלו | יו יל ,ןע רסלת וז
 /מ (םש) יכנו [וישכעו | 'א תיבה [שדקמה תיב | 21%א ןברוחב | - יל :פנלאופ ןהמע [מית'אְד םהמע* 4

 [מירתג?אחופד סיבוט םישעמו* 5 | *ךכ 'ל :םירתג"אפד תוצמ .'או תוצמב | ית"אְד וישכע ,ןךפ ושכעו
 םג רמאנש והזו [ויה ךכיפל | כופ 'ל אהמתא | זך ושכעו :מכ וישכעו | ל יל ,*ךכ . . םישעמ ,א םיבומ םישעמבו
 חלכ ןיב [כ5 הלודגה --ןיגו 6 | מ (פש) יכ'אופ 'ל :ית?אד טוולל .נזה [טולל | זך ויה םמע הולנ רושא
 :יתניאפד איה /מ] ריעה איה [ריע | 'א עדנ אל ,מ עדוי ינוא | ל וגו ,1 הלודגה ריעה איה ,?אָד 'וגו

 איה ,] הלודגה ריעה .ל הלודג איה [ג"אְד הלודגה* איה 7 | 'א וא .אופד סאו :מיתנ [םא | 'א יל
 ₪ ו! [הלודג | .םכ1א רמוא (2 אוהשכ אלא) אוהשכ ,ף 'תכדמ / ] 'תכד הממו | א הלודגה .[מ . . ריעה

 ,*א ירה :מח 'מוא יוה [יתכג'אופד יוה* | ת"אחד ימי (?אְד 'ג) תשלש ךלהמ . . .מכנ'אפ םיהלאל
 ,זמזך הלודגה ריעה ( היה) התיה .יכנופ הלודגה (' ריע) ריעה ,ל הלדגה איה [?אָד הלודגה* איה | ל יל
 םיבהל תאו םימנע תאו . . . , (י"הד) יתכ םימנע תאו . . . אפ 'וגו . - ,י1'א םידול תא ['וגו 8 | א הלודגה
 / 35 [הטיגומ | ת"אְד אחרק (ןך החרק) ןב עשוהי 'ר רמא ₪ ,(םש) יכ]ופ [אנהכ -- רמא | ן םיחותפנ תאו

 אלא הניא ,* ןילוספ אלא וניא ,"ך םיחתפנ ('ך םניא) ןניא ,] [םיחתפנ םיחתפנ ןניא | * ןוטד ,(םש) יכַאְוְד אט-

 םיבהל םיימנע םימנע םידול םידול ק"בירא אוהה םויב ןיחתפנ ןניא , םיחותפנ (? םיב) סוכ אלא ןניא ,(םש) ו םיב

 םיבחל םיבהל םימנע םימנע םידול םידול יול ןב עשוהי 'ר 'מא םיב אלא וניא ,1א םיירותפכ םירותפכ םייבחל

 רענש א'ד רמאמח טוקליבו םשו ('ב גייק םיחבזו יב גייק תבש םג ייעו) 'וכו שיקל שיר רמא רענש המש ארקנ
 א'ד היידב 210 רצ ליעל י"מב 'יעו א'ד ןמ (ימוא) 'מא 'ר דוע שבתשנ תיכו ו"דו רי"פדבו ,'וכו אנוש הדימעהש

 יעו קינש יע ל"תמעב ייעו טי! א"ל אריס ןב רפסב רבכ תאצמנ קינשח תלמו ,'א 'ר ה"דב 252 דצו "וכו
 םש ינכמ אוהש רושא אצי הגלפה רוד תצעמ 'ולכ איהה ץראב וצעיש הצעה ןמ .איהה הציעה ןמ 1  :קינשת
 לבבמ עבראמ תאצי התא ה"בקה ול רמא וצראמ הניפ לדגמה תונבלו ה'בקה לע .דורמל דורמנל ןיעמוש םארש ןויכ
 שרדמבו 'ט ג"פ םילהתו תי'הע י"שריפב 'יעו 'וכו ריע תובוחר תאו הונינ תא עברא ךל ןתונ ינא ךייח הנלכו דכאו ךראו
 דירמהש דרמנ (בימפ) א"מפ ןמקלו ילע ןדירמה הז 'וכו דורמנ לש ושאר לע חפוק 246 דצ ליעלו בישר 'צוה הדגא
 י?שריפו 'וכו ילע ולוכ םלועה לכ תא דירמהש דורמנ לש ונב ןב 'וכו הבושת המ ז"ביר רמאמב 'ב די'צ םיחספו םלועה תא
 ץראה ןמ ונינפלש רמאמה י"פע לודגה 'ררמב שרפמ ןכו 'וכו לדגמ תונבל הגלפה רוד ישנאל הצע אישה דירמהש םש
 ןמ ינש דורטנ תצעמ שריפש םיבוט םישעמ לגוסמ היהש הז םג םמע הולנ רושא םג דוד רמא וילע רושא אצי איהה
 קפנ איהה הציע ןמ אייס ייג א"תב םגו ,'וכו רמא םירצמ הי'דב 'ח 'יס חיילפ ןמקל י"מב ע"עו 'וכו אוה ףא 'וכו איהה ץראה
 איתה אערא ןמ םגרותמ 'א י"רתב ןכא ,יוכו היירותא קפנ איהה אערא ןמ 'ב י"רתב ןכו ,ירושאה 'ולכ הארותא
 ןכ ןיגב 'ה היל בהיו ןיליא ןיירוק עברא קבשו אתגולפד ארד תטיעב יוהמל אעב אלד רותאב ךלמו דורמנ קפנ
 ותרמצ התייה םיתובע ןיבו 'וכו ןונבלב זרא רושא הנה אתיא םש ר"יספבו ,יוכו ןינרחא ןיירוק עברא אנבו ארתא
 אצי איהה ץראה ןמ בתכש המכ ול אציו םתצע חינה ה"'בקהל סיעכהל תחא העילק םלועה לכ השענש העשמ 'וכו
 :םש םילהת שרדמב םג "עו 'וכו רושא אצי איהה הצעה ןמ שיקל ןב ןועמ ש 'ר רמ>א הרגו רושא
 ןכו רפ לת וז ןסר תאו רסלת 'ע ךורעב ייגה .אפידעו ,ת"יכו ג"יכו 'ב א"יכו חייכו פי'יכו 'יסופדב היכו .רסתלת 8
 ,בייי טי ב"'מב רשאלתו ביי זיל היעשיב רשלת סשה אוהש 'רנו רסאלת 'ב י"רתבו רסלת 'א י"רתב םגרותמ
 ןיעב הארנש רסתלת םג אתיל תומוקמה ינשב טוקליבו ו'יכבו ,םימוגרתב 'יעו ןאכ שרפתנ אל חלכו ריע תובוחרו
 מ"תיב ןברחב םהמע ףתתשנו אבש ןויכ אלא וקדצב דמע אל .השע אלו | :יוכו םארש ןויכ רמאמה ךותב הפסוה
 תייהש תומכל הרזח 'ולכ הציב וישכעו חורפא לומתא ה"בקה ול רמא םמע הולנ רושא םג םש םילהתב ביתכדכ
 לבחבו א"מ דיפ ןירישכמב ןכו) התפילקב רשוקמ חורפאהש הציבכ רשוקמ ןנוכמ וישכע 'וכו חירפמ לומתא הלחתב
 עדוי יניא קתעוה טייקלב .'וכו ונא ןיא 6 :הללקל (' טולל 'וכו טול ינבל עורז ויה ךכיפל (הראוצ לע ןנוכמ אוהש
 ריעה הונינ םא עדוי יניא םש אמויבו ,'וכו הלודג ריע התיה הונינו רמוא אוהשכ הונינ םא הלודג איה ןסר םא
 הונינ רמוא יוה םימי תשלש ךלהמ םיהלאל הלודג ריע 'וכו הונינו רמוא אוהשכ הלודגה ריעה .ןסר םא הלודגה
 ליעל ייעו ןוטינומ 'יגה ןאכ טוקליבו ,םירצמ לש תומש ספוט 'ולכ עבטמ לכ .הטונומ לכ 8 :ג"חעו הלודגה רועה איה
 ייָכ ריב ייפב ייגה ןכ וָמכו  ,ג"יכב היכו ל"יכב רפסה ףוגב תירקיעה 'יגה ןכ .םיחתפנ םיחתפנ ןניא :841 דצ

 9 שולל
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 רח ףא ןוהל תיא ןמתד ןינכר 'שמ היכרב יר .(ו ז ארוע) הלע ארוע אוה ,(ל בל ביהד 'יע) ךלמה
 : םלועל וימחר תדמש (ז הק םילחה) וניהלא י*י אוה ןוהלוכמ בט אוהד

 ץראב ,ןופסיטקו ןיניצנו פדה הנלכו דכאו ךראו לבב ותכלממ תישאר יהתו .
 רענש ,תיעיבש אלו תורשעמ אלו המוות אל תווצממ תועונמש רוענש ,לבב הו וענש

 :תרותב םיטיבמ הירשש רענש ,םירענ םיתמ היושש [רענש] ,ץחרמו רנ אלב קינשתב םיתמש ;
 : םירענ םהש דע

 לפעס נשו 'פ סלקק טכדע ,(ג/'כ) ד'כ 'פסיספ יסככ סכיס ,'צ 'ז ד"פ םוככנ 'סוכי :'ס " סע" ,נ"ס 'כ וקלי 8
 : (א ציי)

 ןנבר :3] [ןמתד ןינבר | םשב ] ' ןטקח אוה דוד ₪ [(יתכג'אוְד לבכמ הלע) הלע | אפ 'ל ךלמה 1
 ןל תיא .1'א רח ףוא ('א ןול) ןוהל תיא .פ [דח --תיא | תאד ןינח 'ר :כ ןנבר ,(םש) י ןינבר ,'אפ . .

 .תד אנט .ינ'אחופ [בט אוהד 2 | כח דח פא ,יתאְד דח ןל תיא ףא ,(סש) י . . ףוא ךל תיא ,ן . . ףוא

 | ל וגו [יתנאחד הנלכו -- ךראו* 8 | ת"אחד ןוהלוכ ןמ .(םש) י ןוחלכט ,יכ'אופ [ןוהלוכמ | ?א אבט אוה
 .לאל ןיפסיטקו [ע'אפְד ןופסיטקו* | ף ןרה .אדך ןרח ,ן םירח ,"ץ םרח ,פ סרח ,יִכְנְִז םרה .ל םדה [ן) סדה*

 המל < .יכג!אחופ [לגב | יתאוד וז .כגחפ [ה 4 | י ןופיטקו :] ןופסוטיקיאו ,') אפסוטקו , ] ופסטקו

 איהש ,ן) [תרעונמש | ת"אְד איד לובמה רוד (ך*א יתמ) יתימ ורעננ םשש שיקל שיר רמא רענש המש ארקנ

 אלבו , [תורשעמ אלו | יתכגאחופד אלב .ע [אל | תוצמה ([ך תווצמה) ןמ | יתכגאחופְד תרעונמ
 ייתנ:אחוד . . אלבו ,ל) [תיעיבש אלו | פ רשעמו ,כ'א תורשעמו ,יִזְז רשעמ אלבו ,ןג?אוִד תורשעמ

 % םהש) ןהש ,ָץ) ןיתמש .ן [םיתמש 5 | ת"אד ₪ אד :יענ'אחופ [רעש |  כ'אפ תיעיבשו
 ,.ל יל [יעכנ'אחופ רענש* | ץחרמ (ןך אלב) אלבו | ?רענ'אָו קונשתב | ןחפ ןיתמ ןהש .י'אְד םיתמ

 םרע) | ע ןהשכ [ה דע 6 | ח ל .תד = אד ,יעכנאופ [וטש |  תיאד דענש איד
 (ןך הזיאו) הז יאו ה"בקהל רצו אנוש הדימעהש רענש (][ך ימוא) רמא 'ר א"ד ₪ .עכג'אחופ [('א םינטק)

 | י"א רצאנ דכובנ הז הז יאו . . (?א רעו) רצו . . הדימעתש רענש איד ,[ןְד רצנדכובנ ([ך רצנ דכובנ) הז

 ותיקוהי אוהו יל ביל ביהדל ונווכש 'רנו תואסריגה לכב שבתשנ קוספהו ,והיקזח אוה 'א אייכו פ'ייכבו ,ךלמה
 בי: םש ב"הדב דועו ,שבתשנ קוספה םש םגו ,םילהת שרדממ חכומש ומכ יוכו ןוילעה ןוחיג ימימ אצומ תא םתס
 אוהש דחא דוע הבוטל אוה השמחל שי .ןוהל תיא 1  :תייפיב םג 'יעו 'וכו ויתומב תא ריסה והיקזחי אוה אלה
 : ני'חעו 'וכו ןוהלוכמ בטד דח ןל תיא ןמתד ןנבר םשב היכרב 'ר "גה רתסא שרדמבו ,'וכו י"' אוה םלוכמ בוט
 'וכו םדה לודגה ימבו ןיפסיטקו 'וכו םדה שבתשנ לי'יכבו (*ןופסיטקו הנלכו (?ןיביצנו דכאו (1 סדה ךרא .'וכו סדה 8
 תנלכו דכאו ךרא שריפמ ןכו ןיביצנ רכא ןיביצנ 'עב דועו ןופסיטקו ןיביצנו סדה 'יגה ןוכנל ןוספטק 'ע ךורעבו ,ןיספטקו
 לכב 'וכו ךראו לכב םגרותמ 'א י"רתבו ,186 רצ ןנאמללידו 468 רצ גימ קלח חי'מב "יעו סימינוריהו ירוסה םרפא לצא
 הנלכו יב סדה 'ע ריתמעבו גי'חעו ופסיטקו ןיביצנו סדהו לכב 'ב י'רתבו םוטנופד אעראב ןופסיטקו ןיביצנו סדהו יתבר
 יהתו אתיא םש אמויב ןכא ;'ג 'יס י"פ ריימבבו 'ג ייס היפ ריייוב ןופסיטק כי'ג שרופמ ('ב '\ סומע) הנלכ ורבע 'פב
 יפנינ רפונ הז הנלכ (רכשכ 'יגה סג ס"'דב) רכשב הז דכאו תוכירוא הז ךרא העמשמכ לבב וכו לבב ותכלממ תישאר
 ןשימד תרפ וז ריִע תובוחר ועמשמכ הונינ 'וכו חוננ תא ןביו קליס תז רושא ףסוי בר ינת רושא אצי איהה ץראה ןמ
 ? : 152 רצ בימ קלח חי"'מב גנאווטכייפ ד'ר רמאמב יעו 'וכו ןופסיטקא הז ןסר 'וכו ןסר תאו ףיסרובד תרפ וז חלכ
 1 םש לבבו ,לכב וז רענש ךלמ (בי'מפ) א'מפ ןמקלו לכבד אעראב 'ב י"רתבו א'תב רענש ץראב םגרותמ ןכו .לבב הז 4
 המורת אל תוצממ הנקורתנ תרעונמש רע גש רענ לעפמ רענש ושררו ,844 רצו 820 רצ רעיוביינ 'ועו ץראה סשו ריעה
 םדא ינב ולא 'וכו םירענ יתתנו 'א דיי" הגיגחב שרדה ןכו) י*אב אלא תוגהונ ןניאש תיעיבש אלו תורשעמ אלו
 םיתמש רענ ןושל רענש דועו ,(תוצמה ןמ םירעונמש וכו םינטק םירענו 'ב ומ הטוסבו תוצמה ןמ ןירעונמש
 (זיכ רי תומש) יי רעניו המהוזה בורמ קנחנה םדאכ קנח קינשתב יייכ ר''ב 'יפב שרפמדכו 'וכו רנ אלב קינשתב
 תבש 'יעו) ךכ אלו ךכ אל ןמש םהל ןיאש לבב ישנא ושעי המ תבש יפמב ןניסיגד אדהכ רנ אלב קינשו ומוגות
 ונילע תרוכה הלעי אל תככש זאמ ןונבל יזוא ךל וחמש םישורב סג אתדגאב ןנינתד אדהכ ץחרמ אלב ('א וכ
 ייעו) 'וכו לבבב ןלתשו לארשי ץראמ ןרקעו עשר ותוא דמעש דע לבבב םיזרא ויה אל הלחתמ ('ח ריי היעשי)
 תיב וז 'וכו הבוט יתישנ 'ב היכ תבש ע"יעו לבבב ץחרמ םהל היה אל םיצע רסוחמש ושוריפב ןויכו ('ד 'א רייכיא
 תירשו םירענ םהש דע תרותב םיטיבמ הירשש םירענ םיתמ הירשש רענ רש ןוקירטונ ר ע נ ש דוע ושרדו ,ץחרמה
 34 תמת לככב ינס אכיא ןנחוי 'רל היל ורמא ('א 'ח תוכרב) ןניסרגד אה יכ הבש םימכח ידימלת ר''ב 'יפב שרפמ
 9 ה''כו א"ד רובחה תלמ ילב ונינפל ורדסנ תונוש תושרדהו ,ביתכ המדאה לע סכינב ימיו םכימי וברי ןעמל רמאו
 . "גה סש תוכרב 'שוריבו 217 רצ ליעלו ,188 יומע לודגח שררמב םג ייעו יתנייצש ילכ ראשבו רענש 'ע ךורעב
 6 לובמח רוד יתימ ורעננ םשש רענש המש ארקנ המל שיקל שיר רמא םש ובשיו רענש ץראב העקב ואצמיו ביתכ
 : רשעמ אלו המורת אלב תוצמה ןמ ןירעונמ ןהש רענש א"ד ץחרמ אלב רנ אלב קונשתב םיתמ םהש רענש איד
 ריכיאב היכו ,עשרה 'נדכובנ הז הז יאו הייבהל רעו אנוש הדימעהש רענש א"ד םירענ םיתמ הירשש רענש איד
 איר 'וכו רענשבהמש תארקנ המל 'וכו ואצמיו ביתכ שיקל שיר רמא םש ייגהו 'וכו ךיארוב תא רוכזו החיתפה ףוסב
 ןיתמ ןהש רענש איד 'וכו קנשתב ןיתמ ןהש רענש א"ד תורשעמו תומורת תוצמ תוצמה לכמ ןירעונמ ןהש רענש
 םש תלהק שרדמבו ,יוכו רעו אנוש הדימעהש רענש איד הרותב םי ט ע ב מ םירענ הירשש ריע רענש א'ד םירענ
 תמורת אלב תוצמה"ןמ 'ירעונמ ןהש רענש איד 'וכו קינשתב ותמש רענש א"ד 'וכו ביתכ שיקל שיר רמא 'יגה
 ביי תלהק שררמבו) רצנ דכוכנ הז הז יאו רצו אנוש ודימעהש רענש םירענ םיתמ הירשש רענש תורשעמ אלו
 ריייוב תאצמנש='וכושרוכזו;החיתפהםלכ הרדסנ הינפלו ,םש רי'כיאבש 'וכו ךיארוב תא. רוכזו החיתפה הרדסנ 'ז--'א
 בז היהי יכ שיא לארשיל ריהזמ השמ ךכיפל תלהק ימב םג תמייסמו יוכו בז היהי יכ שיא 'וכו רבד 'פל ח"יפ
 המל רמאמה םירחואמה תיייכו 'ב א'יכו 'יסופדב ףסותינ תלהק ימו רייכיאו ימלשוריבש אחסונה י'פעו ,(ורשבמ
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 ןב שוכ יובד לע י*יל רש רשא דודל ןויגיש .דיהה דרמנ תא דלי שוכו (ט ח
 יכו ,ורמא עשרלש המיב דגנכ קחצי רב אננח יר םשב הימחנ ירב עשוהי 'ר  (א ז םילהת) ינימי
 דורמנ] י*י ינפל דיצ רובנ דרמנכ רמאי ןכ לע היה דורמנ השעמכ השעש אלא ושע היה ישוכ
 תכנג אל םהיפב תויריבה תא רצ הז ףא םהיפב תויריכה תא דצ הז המ דורמנכ אלא [ןאכ יתכ ןיא
 :ךמע לטק ןמ תלטק אל ךמע בננ ןמ

 ג אוה [הערל אוה השמח] ,הבוטל אוה השמחו הערל אוה השמח יוגו רובג היה אוה
 אוה .(ט וכ רבדמב) םריבאו ןתד אוה ,(גמ ול תישארב) םודא יבא ושע אוה ,דיצ רובינ היה
 אוה םובא הנוטל אוה השמחו ,(א א רתסא) שורושחא אוה ,(בכ חכ ביהד) זחא ךלמה

 והיקוח אוה ,(וכ םש םש) השמו ןרהא אוה ,(זכ ו תומש) ןרהאו השמ אוה ,(זכ א א'הד) םהרבנא

 6ססיפפ םוכ טכדע ,(זיי "יס סי'פ) סיכנד כדס סנכ סיכנד ,נ"ספ ןעקל 4 : ס"ס יכ וקלי 8 :'3 "כ  'ז סילסס יכיכע 'קמי 1
 : יס סי סניגנ יפו ,'3 "יס ס"'ק ב"פ סילסס טכדט ,ל"פ לפקס םכדע ,סיינכתס 'כ כפסס 'קני , ביפ יכ טוקלי 6 :'ג "יס

 :.םתכנפ [רג | מת"א אגינח .ןפ'ְך הנינח ,כ אנניה .חו [אננח | מתנ'אד רב :,כפ ['רב 5 | ןויגש 1

 | םכ ל :,1 דוד ורמא [רמא | מן עשרה ושע ,1 עשר ותוא | מ יל לש המיב | "אד ןב ,ן רב
 יי ינפל | ית?אְד דורמנ ,נחפ דורמנכ .ן [דומנכ | מ עשרה ושע | ת?אְד הוה :מכג'אחופ היה 8

 /יתלאְד ןאכ (י:א 'יתכ ,ָך בותכ) 'תכ ןיא ,ן ןכ בתכ ןיא ריצ רוביג דרמנ [₪ ןאכ -- דורמנ* | ד יל

 | ח ל :תכ יי ינפל דיצ . . דורמנכ ,נאָוְד ריצ (] רוביג) רובג (1] ררמנכ) דורמנכ ,יִפ [דורמנכ 4 | ל יל

 | .כְד תבינג + נאחל תיבנג [יתופ תבנג* | ?א והיפב ,'אפ ויפב | תוירבה | ?א והיפב ,י'א ויפב | תוירבח

 זה הערל שי ,ן הערל םה .נ'אפ [הערל 6 | יתכ'אח ןאמ | ן תיילטק .נא תילטק | יתכאח ןאמ 5
 ,(םש) יתכ"אְד הערל אוה השמחו ,ן הבוטל םה . . השמחו , זך [הבוטל אוה השמחו | (רתסא) יכלאְ הבוטל
 השמח .תגְזְה [אוה השמחו 8 | (סש) יתכאפדל יל ,ןֶד הערל . . השמח שי [1 הערל אוה השמח* | 'אפ יל
 םהרבא אוה :יתכאנופ [םהרבא אוה םובא | (םש) יכ 'ל .ף השמחו .?אָד םה (%א 'הו) השמחו ,'א אוה

 ,ינ'אופ [והיקזח | י יל ,2 ןרהאו השמ אוה [השמו ןרהא אוה | כ השמו ןרהא [ןרהאו השמ 9 | ָך םרבא אוה

 | | (סש) יתכ"אְד היקזח
 ישוריבו ןאכ ריבבו .םח ינב ךאש ךותב ותחפשמ העלבתנש םירובס ונייהו 'וכו דלי ןענכו יוכו דלי םירצמו 'וכו שוכ ינבו
 סיורק עי'יעו י*הד 'גרתבו 'א י"רתב 'יעו 'וכו שוכ ינבו וירחאלש יפבו יוכו םח ינבו הז קוספב תומשה ושרפתנ אל הליגמ
 עשרה ושע לש (1טפשמ לש אסכ .עשרלש המיב 2 :  88 דצ דייכ קלח יתפרצה עיימב ןייטשפע א*ר רמאסבו 95 דצ םש
 ,'וכו המיב תעצמ וליאכ תארנ תסמוחו תלזוג וזה העשרה תוכלמ ךכ ה'ספ שיר ןמקל ןכו ,םודא תוכלמ לש יולכ
 (ב*מפ) אימפ ןמקל ייעו ומש שוכ םג דורמנו דורמנ השעמכ השעש שוכ וארקו ורמא עשרה ושע דגנכ דוד הז רומזמו

 'וכו  דורמנכ רמאי ןכ לע שרודו ,נ"'חעו יתמלשה ןכ .ןאכ 'תכ ןיא דורמנ 8 :'וכו שוכ ול וארקנ תומש
 רמאי ןכ לע ט"קלב שרפמ ןכו ,דיצ עדוי שיא וב 'תכש ושע אוהו דיצ רובג דורמנכ אוהש רחא םדא לע םירמואש
 רורמנ המ .הז המ 4  :דיצ עדו' שיא היב ביתכד דיצ רובג דורמנכ וילע םירמוא ויהש ושע הז דיצ רובג דורמנכ
 ךמע היה ימ אנ דגה לבא תבנג אל תמא וינפל ןודינש ימל .רמאש םהירבדב וספתנש םהיפב תוירבה תא דצ
 דיצ עדוי שיא ושע יהיו ג'ספ ןמקל ןכו ,וירבדב ספתנו הדומ היה ךכ ךותמו ךמע גרה ימ תגרה אל בנגה אוהש
 ושע הז תומיזמ השוע שיאב םש ריידבו ,'וכו לטק ןמ תלטק אל ךמע בגג ןמ תבנג אל םהיפב תויריבה תא דצ 'וגו
 אוהו ויתגרה אל רמוא אוהו תגרה המל רמוא אוהו חצורה תא ןד יל לש הזה ןיידה דציכ המרעב םדא ינב תא ןדש
 עשרה ושע הז רזו שיא ךרד ךפכפה םש תור שרדמבו ,ןיכסב וא חמורב וא ףייסב תגרה המבו רמואו ותוא לאוש
 ןאמ תלטק אל ךמע בנג ןמ תבגג אל ןונלטק אל ןותלטק ןונבנג אל ןותבנג תוריזגב לארשי לע אבו ךפהתמ אוהש

 ולא תולמ ומלשוה ליייכב .השמו ןרהא אוה 9 :'וכו דיצ עדוי שיא ושע יהיו 'נש עשרה ושע הז שיא יוכו ךמע
 יפל 'וכו השמ אוה רחואמה קוספה ומידקהו ,י'כ ראשו 'יסופדב םג 'יגה ןכו רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב יטיש יניב
 רתסא 'קליבו ןאכ טוקליב ןכא ,'א 'א רתסא תלגמ לע ינש םוגרתב םג 'יגה כ*יכ ייגכו ,רקיע השמש םושמ יוכו ןרהא אוה
 ט"קלב םגו ,לבבמ הלע ארזע אוה רחא (דיי ז*י איש) ןטקה אוה דוד דוע ףסונ תומוקמה ינשבו ,השמו ןרהא אוה גייל

 םיקוספה 'ג ורדסנ רתסא שרדמבו ,'וכו ארזע אוה ךלמה והיקזח אוה ןטקה אוה דוד ןרהאו השמ איה םהרבא אוה
 אוה םרבא הבוטל השמח 'וכו רובג היה אוה הערל השמה הבוטל השמחו הערל השמחה אוה םש 'יגהו דחיב
 אל 'ה 'יס ה"ק םילהח יריכמ 'קליבו) ןטק ה אוה דודו הש מו ןרה א אוה ןרהאו השמ אוה םהונא
 אוה יתרתו בתכו ת"יפיב ןאכ היגה ןכו 'וכו הלע ארזע אוה והיקזחי אוה (וכו אוה דודו רתסא שרדממ קתעוה
 ייגה םש ביימ םילהת שרדמבו ,'וכו הזב .הז םילוקש םהינשש רמול אלא לפכה אב אלו יבישח דחכ ןרהאו השמ יבגד
 זחא ךלמה אוה יוכו ןתד אוה 'וכו ושע אוה 'וכו רובג היה אוה ינש הערל םימעפו הבומל םימעפ אוה וניהלא 'ה אוה
 ימ םתס והיקזחי אוהו 'וכו ארזע אוה ןרהאו השמ אוה םהרבא אוה הבוטל אוה ןיינמו הערל ולא ירה שורושהא אוה
 אתיא רבכמ ספדנש םילהת שרדמבו ,יוכו 'ה אוה ינש םיקידצה םע הנמנ ה"בקה ןנבר םשב היכרב ר"א ןוחיג
 ןרהאו השמ אוה םהרבא אוה הבוטל אוהו 'וכו רובג היה אוה הבוטל אוה השמחו הערל אוה השמח אצומ תא
 םילהת שרדממו) 'וכו הנמנ הי'בקה 'וכו היכרב ר"א ןט ק ה או ה דוד "וכו ימ םתס היקזח אוה 'וכו ארזע אוה
 רובג היה אוה העְרל אוה השמחו יוכו אוה םהרבא הבוטל אוה השמח םש סרוסמו גייסתת 'ר םילהת 'קליב קתעוה
 רמאמה ןושלו ,(ןוילגב םש םילהת 'קליב רב ןמסנ תועטבו ,ןאכ ר"במ קחעוהש רמאמה בייס 'ר טוקליב סרוסמש ומכ
 ןעשרב ןה םריבאו ןחד אוָה 'וכו ועשרב אוה ושע אוה ופוס דעו ותליחתמ ועשרב אוה שורושהא אוה סש הליגמב
 ןה השמו ןרהא אוה ופוס רעו ותליחתמ וקדצב אוה םהרבא אוה םרבא 'וכו ועשרב אוה זחא ךלמה אוה 'וכו
 שורושחא אוה םש רתסא 'קליב ףסונ םשמו) 'וכו ופוס דעו ותליחתמ ותונטקב אוה ןטקה אוה דודו 'וכו ןקדצב
 אוה :85 דצ בישר ל"הש רתסא תלגמ לע אתדגאד ירפסב עייעו סידב ייעו (ופוס דעו ותליחתמ ועשרב אוה
 היקזח אוה רתסא יקליו תיכו .ֶָייִכו 'ב א"יכו 'יסופדבו .ט"קלבו ןאכ טוקליו גי'יכו ו"יכב ה"כו .ךלמה והיקזח

 ') ג
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 : איקנומרג רמא היכרב יר ,אינמרגו בידחו איפא המרגותו תפירו זנכשא רמג ינבו (ג

 רחא בותכ : אינדרו אילטיא סוסוטו סלא םינדודו םיתכ שישרתו השילא ןוי ינבו (ד
 .לארשילש ןהידוד ינב ןהש םינדוד יא ןומיס 'ר 6 א איהד) םינדורו 'א רחא בותכו םינדוד יא
 ינב ןוהל 'טא ןוניא היילעב םינותנ לאושיש העשב ןנח 'ר רמא ,םתוא ןידורו ןיאבש םינדור
 : םתוא ןידורו םיאב הריריב ןהש העשבו ןוכדוד

 ותחפשמ העלבתנש םירוכס ונייה שיקל שיר רמא ןענכו טופו םירצמו שוכ םח ינבו ו
 :(ת ל לאקזחי) 'ונו ברעה לכו דולו טופו שוכ שריפו לאקוחי אב ,טופלש

 סויכעס 'טוכי ייעו ,גי'ע ףלס יכ י"סד עוקלי ,סט עוקל : סט סלינע 'טוכ* ,סע עוקלי 5 : סט סלינע 'טוכי ,סט עוקני 1
 : סע ייסד 'קל* ,סט עוקלי 6 | :'כ "ק וכסי סמוסנס ,('ב 'כ) עלב 'פ ב"פ ימככ סכיס ,'3 ע"כ די'פ

 ,כנופ [איסא | ל וגו ,?ַאְד אמרגותו . . ,!ך 'טרגותו . ..| [יתכזו| המרגותו תפירו זנכשא* 1

 | ן תיירתו ,] אידהו ,ן אדחו ,י ןיידחו ,פ ףיירהו ,ך ףוירחו ,?אזְד ףיידהו ,ןע ביידחו | י איסע ,ץ ת"א אייסא
 ,תיאד אייקינמריג ,י אייד ,פ איקינמרג | כ אינמוגו ,יתְד איינמגו :₪ אייד ,ן הינמרגו .עג"א] [אינמרגו

 םלא [] סוסרטו סלא* | ל יוגו /,יכנ?אָוְד שישרתו ,זְד םינדודו םיתכ שישרתו* 2 | ןך הי- ,ן אייד כ איקנמרג

 ,ית אייד .ע כ [אילטיא | . סוסרטו ,יזְר ד סורטוסלא ,?א .םסרתו םלא , סוסרטו ןילא .ן/ סוסרטו סילא ,ל סוסרטו
 :עכנו אינררדו .פ אינרדו ,"ל איגדרו , [איגרדו | ןזחפ אינלטיא ,ן אילטא ,) חאיד ,?אְד הויד
 | יתכנ?אופד סיגדודו :) םינדד ,'א [סינדוד 8 | 'א 'תכ .יעתכנחופד רמוא דחא בותכ | ית"אְָד איינדרדו

 ןינח ירו ןומיס יר ,עיא [ןומפ יור | .ע'א םינדו | 'א ביתכ :יעתכנחופְד רמוא דחא בותכו

 /כפ ןיאב ןתש .1א םיאבש ,) [ןיאבש 4 | ל םינרד [םינדוד** | תכאד רמא .יענ רמוא | יתכגיאד ₪

 ,(שש) יח [נח | ל ןיאורו ,(סש) יו םידורו [יעכנאפךד ןידורו* | (ייהד) י םיאב םהש ,יתַנְוְד םיאב . -
 | כ ל .'א ןוניה [ןוניא | ןע ןהש [לארשיש | ן ןמזב [העשב | (פ 'א ןינח 'רו) 'א אגינח .יעת כנוד ןינח

 | ן ןמזב [העשבו 5 | (סשש) יתכ?אחד ןנא (יז ןוכידוד) ןוכדוד ינב .פ ןוכדד ינב .ע%א ןוכידוד ינב 5 | ן ןול
 ,(םש) יִוְד םיאב (ן ןה) םה .עכנ'א ןיאב | (םש) יז םינותנ םהש ,יכן'ְד ןינותנ (ך םהש) ןהש ,'א םתש ,ן) [ןהש

 גוכו [וגו | (שש) יכ) אגו 6 | ל רג [יתכגלאוְד ןענכו טופו* 6 | עכגפ ןתוא ןידורו | ייפ ןיאב ןה
 | תיאפד ולפי (ףְד ולופי) ברחב םתא תירבה ץרא ינבו ([ךְד שוכו)

 יבו 'א יירתב םג םגרותמ (' יקרתו סריתו ןינבר תטשכו ,סרפ וז ספרית ףסוי בר ינה סרפ וז רמא דחו (י'עבו סי'דב 'יעו)
 ןנאמלליד 'יעו 'א 'ו 'א תוינומדקב םיימורל ןופיסויב רבכ שרופמ ןכו ,(יקרתו) איקרתו י'הד 'גרתכו ,(י"'קרת 'ע ךורעב יעו)
 ראשו ולא םישוריפ םג ילוא .'וכו איסא 1 11:  דצ םש סיורק 'יעו הנטקה איסאב יקרתל ונווכו ,175 דצ '1 ארודהמ
 ןכו ,איסא זנכשא שרפמו ,746 דצ גיח איהגא 'יעו ימא רב ש"רמ ורמאנ וז השרפבש םיימתסה תומשה ישוריפ
 'ו 'א א'הד 'גרתבו 'וכו אייסא ןוחתויכרפא םושו יוכו יונבו 'ב י"רתבו ,אייסא 'וכו זנכשא רמוג ינב םש ימלשוריב
 הנטק איהו הנטקה איסאב תוצרא הזיא דועו תיטרפה איגירפו אידיל תללוכה (?איסאל ונווכו ,'וכו איסא 'וכו םושו
 תפירו ,80 רצ סש סיורקו 154 דצ ןילמ ךרעב ייעו זגכשא יבא רמוגל וקלחש .תינומדקה איגירפ דגנ תמצמוצמו
 ומכ תייחב הלמה תביתכו) וכו ביידחו 'וכו תפירו ביידח 'ע ךורעב ןכו ונינפל "יגהש ומכ (?בידח ןאכ שרופמ
 שבתשנ ימלשוריבו ,(278 רצו 109 דצ ליעל י"מב עייעו ביידה 'ע 'שה ךורעבו 16 דצ בייח ל"תמעב 'יעו סיילב
 המרגותו םג ונינפלש 'יגה יפל שרפמש המיתו ,יווכרפו י"הד 'גרתבו ןוכרפו הרז הלמב םגרותמ 'ב י"רתבו ,תיידהו
 יניגמוקב איקינמרגל ןווכש 'רנו ('איקנומרג רמא היכרב 'רו ,הז שוריפ אתיל ימלשוריבו גוגטו רככ שרופמש ומכ אינמרגו
 'וכו 'מרגותו אמתס סירג ימלשוריבו ,18 רצ ערדנא 'צוה סאלטא רעשיראטסיה ןעזיורדו 428 דצ איפארגאעג רעיוביינ 'יעו
 רחיב היעפ ןמקל ורכזוה ןכו ,אירברבו י"תד 'גרתבו האירברבו 'ב י"רתב םגרותמ אינמרג אמרגות שוריפכו ,היקינמרגו
 .וכו סלא 2 :'ו חילו ריי זיכ לאקזחי 'גרתב סג 'יעו ןהמ ןיאריתמ 'ימודאש (היממרג) היינמרג ינבו היירברב ינב
 ,םילא 'ע ךורעב סילא 'יגה השילא שוריפל רתוי תנווכמו אפידע 'יגו ,ני'חעו (*סלא יתהגהו םלא שבחתשנ ליייכב
 ,םש םיימורל ןופיסויב שישרתו השילא רבכ שרופמ ןכו ("סוסרטו שישרתו 'יפו ,הנטקה איסאב סילאל ונווכו
 ,תחא הלמב סוסרטסלא שבתשנ 'ב י"רתבו ,סוסרטו סלא 'ז 'א אהד 'גרתבו ססרטו סלא 'א יירתב ןוכנל םגרותמו
 יקלטיא 'עב ךורעה ייג יפל ןכו . ('אילטיא םיתכ שוריפו ,סורטוסלא תיייכו טוקליו ייסופדבו  ססרטסלא ימלשוריבו
 דימ םיצו דיכ דיכ רבדמב 'שורי 'גרתו אילטיא תגידממ םייתכ יאמ 'ו ז"כ לאקזחי 'גרתו אילטיא ןאכ 'שורי 'גרת
 'גרתבו איזכא 'א י'רתבו .(ןוילטיא) ןוילטא אתיא י"הד 'גרתבו ,סילא 'ע ךורעב סג 'יעו ימור איהד אילטיא םיתכ
 'יגת רתוי תנווכמ תישארבב םינדדו שוריפלו ,םש ץערגו 8 רצ ןילמ ךרע 'יעו היבא ימלשוריבו ,הייווזכא א"ס י"הד
 ןכ ילואו חייכב איגדרו ןכו (שייירכ יושעו דורג הארנ ןושארה תיילדו ל"יכב הביתה תביתכ רקיע 'רג ןכ) אינרדו
 אינדרדו 'יגה םירפסה בורבו ,177 דצ ןאמלליד םג 'יעו ע"צו אינדודו א"גב י"הד 'גרתבו 'ב י"רתבו ,פ"יכ 'יג םג
 ימלשוריב ןכו .י"הדבו ןאכ הביתכה יפוליח יפל םינדורו םינדוד תועמשמ הב שיו ,םש ךורעב םג 'יעו איינדרדו
 :428 רצ א'ח ל"תמעב ייעו איסימ ץראב (*אינדרדל ונווכש 'רגו ,אינדרדו י"הד 'גרתבו 'א י"רתבו היינדרדו
 ךורעב ה"כו ןידורו יתחגהו 'וכו ןיאורו ןיאבש ל"יכב שבתשנו ,888 רצ ליעל םג ייעו ל"יכב ה"כ .רחא בותכו 4
 םינדור 'וכו םינדוד 'טוא ןמיס 'ר םינדורו םיתכ רחא םוקמב 'תכו םינדדו םיתכ אכה 'תכ קתעוה לודגה 'דמבו ,םינרד יע
 ט"'קלבו ,'וכו הדיריב ןהש העשבו ןוכידוד ינב ןוהל ןירמא ןונא 'וכו ןינותנ ןתש העשב ןנח בר 'מא ןתוא ןידורו ןיאבש
 םלועה תומוא לע םינדורו םינדוד ושרדש 'רגו ,סהב םידורו ואבו ויה לארשי לש םינדוד ינב רמוא ןומיס יר עטיק
 אשמ ד"הה םילאעמשיה לע (ג'י א"כ היעשי) םינרד תוחרוא 'וכו ברעב אשמ 'פה שרדנ תוינעת 'שוריבו ,ללכב
 /שייייעו 'וכו םימ ויתה אמצ תארקל אל אמצש לאעמשי ןידכע איידוד ינבד ןוהחרוא ןכ םינדד תנחרוא אלא 'וכו ברעב
 תוחרוא הזכ םש אמוחגתבו 'וכו ןוהידוד יגבל ןכ דבעמל םינודרד ןוהתחרוא ןכ רמאמה ותואב סש בי'מ רייכיאבו
 'תכש ומכ טופל םינב השרפב ורכזוה אלש .טופ לש ותחפשמ 6 :'וכו םהידוד ינב לכקל ןיחא לש וכרד םינרד
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 ארקי אל ארועכ הרותב לינר םדא וליפא בר םשב לאננח 'רו אריז יר  ,תורוסמל ןכימ 'מא ירסיקד
 ,הבתכו ויפמ הל ארקו רתפא תליגמ םש היה אלו איסאב ריאמ יר היהש השעמ ינתהו  ,בחוכו ויפמ
 : היינשה םייקו הנושארה זננ ,בתכ תולינמ יתש 'מא ןמח

 זול השרפ
 א אינודקמו ידמ) איינמרגו יקירפא ימא רב לאומש יר רמא יונו נוגמו רמג תפי ינב ב י

 : יקרתו ימא ןינבר ,סרפ רמא ןומיס יר סריתו ,איניסיא

 ,יב ספ ס"פ סליגע יטוכי ,ס"ס 'כ טוקלי 4 || :'3 סי" סלינע ,ב"פ סלינמ סספקוס 2 | : סע ד"'פ סלינפ 'עוכי 1
 :י0 9 ספט

 .1 יר [רו | יתגאופד אריע | יאפד תרוסמל .כגחו [תורוסמל | תכ"אדנוי- ."אפ ירסקד . גד ןירסיקד 1
 | זך רפוסה ₪ [ארעכ | פ יל ,יד יגר . - .ת'א'ד ר . - .כנ'א] [בר םשב | ל אננח [לאננח** | כַפ 'ר םשב
 'ר היהש | ןך אינת אהו .ך'א אינתהו ,י'אָד ינח אהו .ּכְוַּפ [ינתהו 2 | כז אווק היהי . תאפד ארוק אהי

 [רתסא תליגמ | יפְד אייד .כ] היד .תנ"אח [איפאב | פ [היהש] ריאמ 'רב .ל יר היהש [יתכנאחוְד ריאמ

 | יתגחופד -. תא ,כא [הנושארה 3 | ית"אד ול ארקו .ךו הארקו .אפ הל ארוקו .51 [הל ארקו | א הלגמ
 | תד אקירפא . . ,י'ָד יקירפא ז .עכנאחופ [יקיפא | פ ריב4 || יתכנחפד - תא :א [היינשה

 ,ץֶד אינודקומו ,פ איינודיקמו | א ידמ | 'א אינרגו ,ז) יממריגו ,ן) איממרגו .ןךְד אינמריגו .י"עכ נחופ'ְד אינמרגו

 ,?א איבוטיאו . . ,1א היבוטיאו . . ,] אנוסיא . . ,%ל הנוסיא אינוסיא [אינוסיא 5 | ת אינודקומ | א אינודקמ
 | כ סריתו ךשמו ,יתאחְוְד סרית | פ יל :21ָ איתסיא .ןְר אינוהו . . ,' אינותו . . ,ך חינותו אינסיא ,ץְד אינוסיאו
 | ת יקרת וז .*א יקרות ,י יקרותו ,ץ)] יקרת 'ל וקותו [כנחפְד יקרתו* | י ₪ הז :ת"אד ₪ וז .בנ'אזופ [סרפ

 םהל ןיאש הרותב תוארקמ השמח רמאמה פ"'פ ןמקל 'יעו תוטונ תוביתה ןכיה תערל תוארקמה ערכה תוערכה 'יפו
 תורעהבו ג'יפ שיר םירפוס יפמב םג י"ע אתחנתאהו תוערכה וייכ ייגלו ,488 רצ טיל קלח ח"מב עייעו 'וכו ערכה
 לאננח בר םשב הרועז 'ר םש ימלשוריבו ,םירפסה ראש י"פע יתהגה ןכ .לאננח 'רו 1 179:  דצ רעללימ ייר
 בתוכ ינאו הלאה םירבדה לכ ילא ארקי .ויפמ ךורבב רמָאנש תומכ ארוקו ויפמ הגוה אהי אל ארזעכ הרות ליגר וליפא
 ופמ הבתכו תירבע הבות כ הליגמ םש "ה אלו אייפאב היהש ריאמ 'רב השעמ יגת אהו וידב רפסה לַע
 ךותמ היינשה תא בתכו ויפ ךותמ הנושארה תא בתכ בתכ םיתש םיר מו א שיו קחדה תעשמ ןידימל ןיא היירקו
 אצמ אלו הנ ש ר ב ע ל איסאל ךלהש ריאמ 'רב השעמו םש אתפסותבו ,היינשב ארקו הנושארה תא זנגו הנושארה
 ךלהש ריאמ 'רב השעמ איבשר רמא יב חיי הליגמבו ,'וכו תכותמ הארקו ןיפמ הבתכ תירבע הבותכ הליגמ םש
 : 844 דצ ןמקל 'יע איסא תארוהו ,הארקו ובלמ הבתכו הליגמ םש היה אלו איסעב הנש רבעל

 : וכו חנ ינב תדלות הלאו 'פל החותפ השרפ ארקמבו ,ויילפ ויייכו 'ב א"יכבו ד"לפ יא א'יכב .1ל השרפ
 יקירפא 'ע ךורעב ןכא) אינמרגו יקירפא ןוהתויכרפא םושו יוכו תפיד יונב 'בו יא י"רתב ןכו .איינטרגו יקירפא 4
 'וכו םושו 'וכו תפי ינב 'ורי 'רת איממרג יעבו ,רי'בב ןכו 'וכו יממריגו יקירפא 'וכו םושו י"רת 'וכו תפי ינב אתיא
 יה יא א'הד (רעמהאר 'צוהו עדראגאל תאצוה י"עו) י"הד סוגרתב ןכו (אינמרג א"ס 'וכו ר"בב ןכו איממרגו יקירפא
 ,איינמרגו (הייקירפא) אייקורפא וז ימא ריב לאומש רי'א 'וכו תפי ינכו קתעוה ט"קלבו ,אינמרגו יקירפא וכו םושו

 םח ינב תמדא אקירפא וקלח לי'זחש רעשלו תינופצה אקירפאל וא ללכב אקירפאל ונווכש ןאכ יקירפא שרפל
 יבשוי ובשח םינומדקהו הנטקה איסאב תינומדקה איגירפ ןאכ ('יקירפא 'יפש רקיע הארנ כ"עו ,תפי ןב רמוגל
 198 רצ 'ב קלח ח''מב ץערג צייר רמאמבו 187 דצו 154 רצ ןילמ ךרע 'יעו תומואה לכמ המודקה המואל איגירפ
 ,(?אינמרג םימוגרתבו ןאכ שרופמ גוגמו ,108 דצ ווארטסאמ יקירפא 'ע ישה ךורעבו 150 דצ א"ח ליתמעבו
 הז רמוג םש אמוי ילבבו .אייתוג גוגמ הייממרג רמוג וכו רמוג תפי ינב 'י'גה םשו ימתס רמאמה ימלשוריבו

 לש עיימב 'יעו) אייתיג איינמרג א"ס תחסונ י"הד 'גרתבו (איממרג 'ע ךורעבו סיידב 'יעו) אידנק וז 3% איממרג
 טמשנ םש ץערג תעדלו ,םייתוגח םה גוגמו גוגש תישארבל 'יפב סומינוריה בתכ ןכו ,(270 דצ יח קלח רעגויג
 טייל קלח חיימב סיורק 'חה רמאמב עייעו גוגמ םשהל םיפדרנ םישוריפ אייתוגו הייממרגו ילבבבו ימלשוריב יקירפא
 ,אינודקמו ידמו טייקלב קתעוהו 'ב י"רתב םגרותמ ןכו (*אינודקמו ןויו ועמשמכ ידמו 'ולכ .אינודקמו ידמו :7 רצ
 (יאדמהו) יארמחו י"הד 'גרתבו ,אינודקמו יידמהו ןויו ידמו םגרותמ 'א י"רתבו ,אינודקמ ןוי ןודקמ 'ע ךורעבו
 ידמו ייעב 'יגה ןוכנלו) ועמשמכ ןוי אינודקמ וז ידמ םש אמויבו ,סוסווא ןוו' העימשכ ידמ םש ימלשוריבו ,אינודקומו
 הייכ .אינוסיא 5 :9 דצ םש םיורקו 199 דצ םש ץערג 'יעו סוסיבואו ןדמהו א"ס הד 'גרתבו (אינודקמ וז ןו'ועמשמכ
 שיכ ייגכ אוהו ההיד וידב הנוסיא ףסונ יטיש יניבו ,רפסה בתכב הבותכו היולת הביתה ףוסב ד"ויהו ,ל"יכב
 אתיא ח''יכבו ,רובחה ויו ילב אינוסיא םלוכבו ,(איבוטיאו) היבוטיאו אינוסיא אתיא 'בו 'א א"יכבו ,אנוסיא אינוסיא
 לבות ייגה ימלשוריבו ,(אינותו) הינותו אינסיא ייגח טוקליו 'יסופדבו ,איכוטנאו איינישואו קתעוה ט"'קלבו ,אינופיאו
 איסואו איניתיו אתיא 'א י"רתבו .איסומ וז ךשמ יקיינוא תיב הז לבות םש אמויבו ,(*אייסומ ךשמ (*היינתוו
 אתיא יתנייצ רשאכו ,(אייסומו) איסואו אינתיו י'הד 'גרתבו ,אייסנאו אינתיו ב י"רתבו .(איפומו רעגרובסניג 'צוהבו)
 יוגב 'ינותו תלמ ופיסוהש 'רנו י"כ ראשו ל"יכב אתילו תיייכב שבתשנו טוקליו ייסופדב קר (אינותו) הינותו תלמ
 ,אינסיא וא אינוסיא םוקמב איסומ היגחל השקו ,המוקמב אלש הפסותינו םימוגרתהו ימלשוריה י"פע טוקליו 'יסופדה

 ורדענש ומכ ןאכ רסח קוספה ףוס 'יפו ,אינודקמו ןויו 'יפל רחא שוריפ אוה 'יסופדב אינפיא םש ץערג
 סרפ רמא ןומיס 'ר סרית םש ימלשוריב .סריתו : םימוגרתב ומגריתש םימלש םיקוספו תומש המכל םישוריפה שרדמב
 יקיירת תיב וז רמא דח ןנברו ןומיס 'ר הל ירמאו ןנברו יאמיס 'ר הב יגילפ סרית םש אמויבו ,אקרתו ירמא ןנברו

 | (קטק(6- 3) 15000906. "| 0[1א600ע08. *) 2000ש/(6. *) 1"ט066.
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 26 :וקלנו הבתב ושמש כלכו םח ךכ ,ועבטמ לספיו וינפ ומחפתיש ינא רזוג ךלמה רמא
 תיב הנביש רזנש שרוכ הז תפיל םיהלא תפי "וגו םש יהלא יי ךורב רמאיו זכ וכ | ח

 ויהי 'א ארפק רב ,םש ילחאב אלא הרוש הניכש ןיא םש ילהאב ןכשיו ןכיפלעפא שרקמה
 רפסב וארקיו היה םוגרתל ןכימ רמא ןרוי יר ,םש ילחא ךותב תפילש ונושלב םירמאנ הרות ירבד

 וליא (סש םש) לכש םושו] םונרת הז (סשפש) שרופמ [ארקמ הו] (ה ח הימהנ) םיהלאה תרות 5
 ןינבר | ,תואנת וליא יא ינילול רב אייח 'ר  ,[םיקוספ ישאר וליא (סש ש) ארקמב וניביו םימעטה

 1200 שב רגב ו ו

 ו
 טיכ בכ סיכבד ,'ב 'ט סליגמ ,'3 ס"מ ייפ סלינע 'טוכי 5 =: ('6 ס"ק) סיימפ יפככ ספקיקפ ,'כ 'ע ספי ,סט עוקני 1

 ; '3 ז"פ .סיכדכ ,'פ יג סלינפ ,'ד דיפ דפ סליגע 'טוכי :  סט יעלטוכי 8 :  סולנד לדכ

 ל-4

 טסרופמ בלכו םחופמ םח אצי ('א ךכל) ךכיפל [וקלגו | ן ומחפיש | כנא וילע ינא רזוג ,י ינרזוג 1
 יהיו םש . . רמאיו ,פ םש . . רמאיו [וגו -- רמאיו 2 | 28 םסרופמ . . (כ אצי ךכיפל) אצי .תתנאָהְוְד ושימשתב

 שיר רמא ומל דבע . . רמאיו ,2 םידבע ודמע תפיו םשמ ףא שיקל שיר רמא , ] ומל דבע . . ןענכ . .רמאיו ,?א ןענכ
 םשמ) תפימ ףא . . רמא םש . . רמאיו ,!א םידבע ויה תפיו (םש לי'צו) תש ףא לי'רא . . ךורב רמאיו ,ן םידבע . .
 ,ל םיהלא תפי תפיל . .תפי [נא ם תפיל -- תפי* | י יל ,ְד םש (ןך לש ולחאב) ילהאב ודמע (ך תפיו
 4 רמאיו ,ןְד תפיל . . תפי ([ך ומל דבע ןענכ) ןענכ יהיו םש . . רמאיו , תפיל . . תפי םש יהלא ייי ךורב רמאיו
 + | 'א 'ל .1 רחג היתש ,כ?אחופד רזג אוהש ,י [וזגש | ]| םיהלא תפי תפיל . . תפי ומל דבע ןענכ . .
 % 'ו רמא 4 | ?א ימוא .תכ'אופְדך רמא | ן הניכשה | ןך ןכ פיעאו 8 | יכ תונבל ,'א הנבש ,ן הנבייש

 לכש םושו שרופמ םיהלאה תרוח רפסב וארקיו [וארקו |[ ית'"אְד הרותה ןמ ₪ .כג'אחופ [םוגרתל | כ ןדוי
 ('או וז) הז* | ל זוגו .תיא םיהלא [יכנאופך םיהלאה* | ד תרותב [תרות" 5 | זך ₪ ארקמב וניביו
 .[יתאחופְ סימעטה (יתאחד ולא) וליא--םשו* | יִנִח םוגרתה | ל ל .יתכגאד ארקמה הז ['אחופ ארקמ
 ,1 ןיקוספ . . וליא [כ'א םיקוספ ישאר (כ'א ולא) וליא* | ל יל [ארקמב וניביו* 6 | ל יל ,1 ןימעטה . . םושו
 :ת"אד אנוה .'ִד אנוח ,ן הייח .כנחפ [אייח | ל יל .נ ןיקוספה וליא .ית?אדפד םיקוספה . . (פ'ך וליא) ולא
 | ל ינירמ ,פ ונאידה ו וניד בא ינאויד :?אד ונאיד ג ונוי ,ן'ך יניל>* | יאד ןב .תכנופ [רב | 'א הדוהי
 תוערכהה ,ךנ'אָזְד תואנתהו ('ך תוערכהה) תוערכה ,ף תוערכהה [תואנת | ילאְד רמוא .תכג'אחופ רמא

 | .ית"אְד תויארהו תוערכהה ,ן אתחנתאהו תוערכה ,:כ תואגתהו

 שוא

 ץל 4%, וע( ל

 וערזב .ולש ועבטמ עבטו ותרוצ רצו הביתב שמש םח לשטנב ןכו (19 רצ עססינכיילגסגינעק רעלגעיצ 'יעו) ועבטמ
 אהיש ללקתנו ('וכו םדא לכ עבט ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמו היימ דיפ ןירדהנסבו 292 ליעל י*מב ייעו) רילוחש
 ייגהו ,'וכו ןטינומ םהל אציש יוכו ןטינומ ול אציש טיילפ ןמקל םג ליייכב אתיא ןטינומ 'יגהכו ,לוספו םחופמ וערז
 ולכיה 'יגה םש עייעו 'יסופדה ייג י"פע ולהא היגהו שבש 'שה ךורעבו ,טינמ 'עב ךורעה 'יג םג איה ו ל בא ךותב
 שיקל שיר רמאמ ןאכ ג'ל טוקליבו גיייכו 'ב א"יכו פ"יכו ל"יכב .וכו ךורב רמאיו 2 :י"לב ולבא שוריפ אוהש
 .כ"מבו ,סש ילתאב ודמע תפיו םשמ ףא ודו רי'פדבש 'יגה 'יפלו םידבע ורמע תפיו םשמ ףא 'יגה 'יפל ושרפל השקש
 'פל שרדה בסומ ילואו ,םש לש ולהאב ודמע תפימ ףא 'יגה רחואמה תיייכבו ,'וכו ודמע, תפימ ,ףא והיגה ת"פיבו
 יוכו רפשי 'וכו תפיל םיהלא תפי 'א י*רתב םגרותמש ומכו 'וכו ןכשי תפיו שרדה םעטו םש ילהאב ןכשיו תפיל םיהלא תפי
 31 רצ ליעל ייע .ןכיפלעפא 8 :  465 רצ גי'מ קלח חיימב םג 'יעו 'וכו םשד אשרדמב ןורשיו יונב ןורייגתיו תפיד הימוחח
 - ףא םש ילהאב ןכשיו תפיל םיהלא תפי ןנחוי 'ר רמאמב םש אמויב שרדה ןכו .'וכו הניכש ןיא : 146 דצו 8
 * רמוג תפי ינב ביתכד ותאק תפימד ןל אנמ יאסרפו םש רועו ,םש ילהאב אלא הרוש הניכשה ןיא תפיל םיהלא תפיד בג
 /3 ינב ונבש ןורחאה תיבב הניכש התרש אל המ ינפמ קחצי רי'א םש ריייספבו ,ז"לפ שיר ןמקל ייעו 'וכו סריתו 'וכו
 3 םש לש וינב ינב לארשי ינב ונבש ןושארה תיב לבא תפי לש וערזמ אוהש סרפ ךלמ שרוכ ואנבש ינפמ הלוגה
 9 םיהלא תפי ארפק רב ינח םש ימֶלשוריב .'וכו ארפק רב :םש ילהאב ןוכשיו תפיל םיחלא תפי 'נש הניכש וב התרש
 םירפסב ףא רמוא ג'בשר םש הליגמ ילבבבו ,םש לש ולהואב תפי לש ונושלב ןירבדמ ויהיש םש ילהאב ןכשיו תפיל
 תפי לש וירבד 'וכו ןכשיו תפיל םיהלא תפי ארק רמא גיבשרד טיימ ןנחוי ראו 'וכו תינוי אלא ובתכיש וריתה אל
 רמואש לאילמג ןבר לש ומעט המו 'וכו םירפפה ףא רמוא לאילמג ןבר םש ר"'בדבו ,סיידב 'יעו םש ילהֶאב ויהי
 וירבד ויהיש 'וכו ןוכשיו תפיל םיהלא תפי ביתכד הרפק רב רמא וניתובר ודמיל ךכ תינוי הרוח רפס בותכל רתומ
 תפי לש ונושלב םירמאנ הרות ירבד ויהי ק'ב ש"יממ  .םוגרתל ןכימ 4 = :'וכו תפי לש ויתונושלב ןירמאנ םש לש
 8 וכו עשל רע רמאמה רחא) םש ימלשוריבו ,ימרא םוגרת אקוד ואל םוגרתו ,תייד םגרתל רתומש םוגרתל ןכימ יוכו
 1 ןוינמ דיפ סש ימלשוריב רחא רמאמו ,487 דצ גיח א"הגא ייעו םוגרתל ןכימ םולש רב ןדוי רב ןדוי 'ר (הרלק דע
 25 וליא לכש םושו םוגרת הז שרופמ ארקמה הז 'ה תרות רפסב וארקמ לאננה בר םשב ארוע ז 'ר םוגרתל
 + ישאר וליא 'ומוא שיו םיעיוכהה וליא םיומוא שיו תרוסמה הז אוקמב וניביו םימעטה
 1 רפסב וארקיו ביתכד יאמ בר רמא לאננח בר רמא ןיבא רב אקיא בר רטא םש םירדנבו 'א 'ג הליגסבו ,םיקוס פ
 ₪ ולא לכש םושו סוגרת הז שרופמ ארקמ הז םיהלאה תרות רפסב וארקיו 'וכו לכש םושו שרופמ םיהלאה תרוח
 תווספמה ולא הֶל יומאו (םימעט קוסיפ הז) םימעט 'קפפ ול א ארקמב וניביו (םיקוספה) ןיקוס פה
 ייכ לכבו ,נ'חעו טוקליו 'יפופדבו ריב לש י"כ ראשבש ייגח י"פע ויתמלשהו עטוקמ רמאמה ליייכבו ,(תורוסמה)
 31 רפסב בותכ ארקמבו ,ט"קלבו תומוקמה ינשב ילכבבו ימלשוריב ה"כו תר ת רפסב אתיא ר"פד שרדמבו טוקליב ןכו
 7 וליא לכש םושו 'יפו ,תרותב ו'דב הגוה ןכו (סהיהלא י'* תרוח רפסב וארקיו 'ג 'ט הימחנבו) םיהלאה תרד תב
 4 'יעו םימעט קוסיפ רכש 'א זיל םירדנבו םימעט קוסיפל 'ב 'ו הגיגחב ןכו ןינעה םעט יפל םיבותכה קיספהל םימעטה
 ימלשוריב םיעירכה תארוהכ התארוהש עמשמ לייכב תו אנ ת ייגהו ,890 רצ איל קלח ח"טב ץערג ץיר רמאמב
 טייכו אייכ רי'ב ייפב ןכו ,תואנ תהו תוע רכ ח גייכו 'א אייכו חייכ ייגב ףוריצב תולמה יתשו ,פייכב תוערכהו
 השקו ,(תואגתהו שבתשנ אנליוו 'דבו ,תואנתהו אתיא ר"פדב ספדנה ר''ב 'יפב םגו) תואנתהו (תוערכהה) תוערכה
 ,השרפל השק תויארהו תוערכתה 'יגה םגו ,יל שרפתנ אל תואנתהו ר"ב 'יפב בתכ רבכו תואגת הלמ שרפל

 ו. בש
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 121 הנ ט ול השרפ חנ

 הללקה תא םילות ךכיפל ןהל ריגהו האר ןענכ יא הימחנ 'ר ,יונו ןענכ רורא רמאיו ךכיפל |
 אצאשכל רמא ,ושמשל ןטק ןב ול היה אלש הביתב חנ רעטצנ הברה היכרב 'ר רמא :  לקלוקמב
 ןטק ןב רימעהלמ יתוא תענמ התא רמא השעמה ותוא םח ול השעש ןויכ ,ינשמשיש ןטק ןב רימעא
 ןכ רימעהלמ ינתענמ התא ףפוי :ר םשב אנוה 'ר  ,ויחאל רכע שיאה ותוא היהי ךכיפל ינשמשיש
 8 רבד תושעלמ יתוא התענמ התא ףסוי יר ישמ אנוה יר  ,ךלש יעיבר ןב רראמ ינא ךכיפל יעיבר
 סח אצי ךכיפל הביתב ושמש בלכו םח אייח 'ר רמא ,םחופמו רועכ וערז היהי ךכיפל הליפאב אוהש
 ,ךלמלש ולבא ךותב ולש ןטינומ עכקש רחאל יול יר רמא ,ושימשתב םסרופמ בלכו םחופמ

 :5"3 "ק םכ +עוסנפ ,'3 ס"ק ןיכדסנפ ,יד דק ל'פ םשכעפ 'טוכי 6 : ג'כפ ס"'כדפ ,'5 'ע ןיכדסנפ ייפ 8

 | יא ךכל | י יל תא"ל פחל .עגְד סהל /פ [ןהל | ינפ רמוא .עתכאך רמא | 'א ךכל [ךכיפל 1
 | אד ללקמב ,כ'אחפ ללוקמב .עו לקלקמב .יתנ [לקלוקמב 2 | יתכא יל תא | יענאופד ןילות ,כ [םילות
 [ותוא | יתכנאופד יל רימעמ ינא ,ןך דימעמ ינא 8 | ונשמשיש [ושמשל | יתכנ'אחופד - רעצ ,'א [רעטצנ
 י ת'א ינחענמ .כ'אוד . .התענמ .חחפ יתוא תענמ | יכנ!אפ ול ₪ [רמא | יתאפד השעמ ,כ1 [השעמה | כ הז

 | זך דכע היהי שיאה ותוא ,] שיאה ותוא דכע אהי | א ךכל 4 | יכנאופד יל - .תח [רימעהלמ | י תענמ
 | כו יל ךלש -- אנוה 'ר | א יל ודכעש ,ן יתוא ןידבוע ןהש .יתככנאחפְ יל םידבע (זך םהש) ןהש .., [ויחאל
 ,ל דומעלמ + גפ יל דימעהלמ) דימעהלמ* | י תענמ .תנ"אהפד יתוא (?אְד התענמ) תעגמ ,)'א [ינתעכמ | 'ך ףסוי בר
 | ע יל א ךכל [ךכיפל 5 | ת"אחְד הליפאב אוהש רבד תושעלמ .יענ'אפ [יעיבר ןב ('א תושעלמ ,ץ) דילוהלמ
 (זך רואכ) שיאה ותוא היהי ,י ללוקמ ךלש יעיבר ןב ,נַפ ךלש . . ןב (1 דבאמ) הראמ ינא ,ע'א [ךלש -- ינא
 תענמ | [ך םחל חנ ול רמא ,אְד ₪, ול רמא [התא | כ יסוי | פשב | תאָחְד םחופמו (?א םסרופמו) רועכ
 היהי | א ךכל 6 | תן:אד יעיבר ןב דימעהלמ ,יכנ'אופ [הליפאב -- תושעלמ | א ינתענמ ,ירנזחְוִפ יתוא
 (זך דבאמ) רראמ ינא ,1א םתפכ רועכ אהת :יכ]ופ םחופמו (ןְןפ רואכ) רועכ (כ ותוא) שיאה ותוא ('] אהי)

 ?אופְד ושמיש | ןְד םחו בלכ | ] אברב אייח ,תכאופד אבא רב (ן הייח) אייח | ר"א ך ךלש יעיבר ןב

 ,ל ןוטיגומ [כ ןטינומ* | ן עבטש | אח ₪ לשמ [דחאל | י אצי ₪ [בלכו 7 | ' יל םח | א ךכל
 | ית'אד ולהא .עכג'אחופ [ולבא ן אט- .?רעח ןיטד :י'רתנ'אפד ןוטיגומ
 םוקמב םח ל יטיש יניב הגוה לייכבו ,ללוקמב הללקה 'וכו ךכיפל םהל ריגהו ט"קלבו ,לקלוקמב הלקלקה הלח
 רמאיו םש ביימ אמוחנתב םירמאמה ןושלו ,וירחא וסיפדה ןכו םחל היגה כ"מבו ,םהל 'יגה כ"ג ו"דו ר"פדבו ,ןחל
 הרזח ויבאל דיגהו האר ןענכ רמוא גיר 'וכו הכרב םוקמב תנכוש הללקה ןיא י"ר רמא רראתנ ןענכ האר םח ןענכ רורא
 לצא קוספה הז ישוריפ םג ג'רו י'ר תטשכו ,םש אמוחנתב ייעו 'וכו ןענכ רורא רטאיו רמאנ ךכיפל הרקיעל הללק
 ייעו ריופב רופא היה הביתב לבא .'וכו אצאשכל רמא 2 :468 דצ גימ קלח ח"מ ייעו םהלש היסנכה ירומ
 רמא דח לאומשו בר 'ג םש ןירדהנסבו ,םח השעש השעמה ותוא היה המ םתס היכרב 'רו .986 דךצ ליעל
 ש"ממ וסוס ןאכ עמשמ ןכו ,וכו יעיברב וללק יעיברב ולקלקש ךותמ וסוס מאד ןאמ ועבר א"חו וסרס
 םש אמוחנתבו ,יוכו יעיבר ןכ דימעהלמ ינתעגמ התא ףסוי ר"שב היר רמאמב ןכו 'וכו יתוא תענמ התא רמא
 המי ןאכמ אצאשכ אלא וכו םידכע ולא ינבל ויהיש יאולה ובלב רמא הבתב הנ היהש דע ורמא וניתוברו
 ךכיפל דבע אהיש יעיבו ןב דילוהל יל תחנה אל התא ל"א דימ םהל םידבע ןתוא השעא דילומ ינאש
 ,ויבא תא סרסו דמע םחש ד"מד ןתעד לע | ןענכ רורא רמאיו דכע היהי ךילומ התאש יעיבי ןב
 יוכו שרה ביי הביתב בכשש חנ הז 'וכו בכושכ תייהו םש ר"מבבו ,'וכו ןתעד לע גיל ב"מ אמוחנתבו
 סנכנו להאה ךותב לגתנו ןיי וכו התש םש אירדפבו ,'וכו סרתסנש לוספ וב עריא רכתשנו התשש לַעו
 אלו ויבא תורעל אצמו םח סנכנ ויחאל דיגהו אציו וסרסו ותירבב טוח רשכו .ויבא תורע תא הארו ןענכ
 םהמע תוסכה תא וחקלו ויחא וב ורעג וינאב קחשמכ קושב ויחא ינשל דיגהו אצי בא דובכ תוצמ ובל לע םש
 תענמ 8 :םש חי'מב ייעו היה סירס חנ םירמוא שיש איכוטנאמ ליפואית בתכ רבכו | ,'וכו תינרוחא םהל וכלהו
 :רפסה בתכל המוד בתכב ההיד וידב ןוילגב םלשוהו ינתענמ דע ןאכמ רפסה ףוגב טמשנ ל"יכב ,ייתיא
 , יל םידכע םהש סוקמב ויחאל (םידבע דכע א"יכ ר"ב 'יפב) דבע שיאה ותוא היהי שרפמ רי'ב 'יפב .ויחאל רבע 4
 םירמאמה רדסו ,248 רצו 78 דצ ליעל ייע .ףסוי 'ר םשב אנוה יר : נ"חעו ויחאל .היהי םידכע דבע יפה ףוס קיידמו
 רמאמה ךמסנ םחופמו 'וכו היהי ךכיפל םייסמש ינשה רמאמלו ,טוקליבו גי'יכו 'א א"יכו פ"יכב םג ונינפל ומכ ןוכנה
 ,'וכו רראמ ינא יעיבר ןב דילוהלמ ינתענמ התא קר קתעוח םש ךורעבו ,'וכו םחופמ םח אצי ךכיפל 'וכו בלכו םח
 : ןעגכו טופו םירצמו שוכ םח ינבו ביתכדכ םח לש יעיבר ןב ןענכו ,י"כ ר"ב "יפב םג אתיא ד ב א מ ינא 'יגהו
 שרופמ םחופמ םח אצי ךומסבו ,םחופמו רועכ שיאה ותוא היהי 'יגהמ וז "יג אפידעו ,שיאה ותוא לש וערז .וערז היהי 6
 םח 'ב ח"'ק ןירדהנפ יישריפ ןכו ,שוכ םח ינבו ביתכד תומחופמ (וינפ ל''צו) וינב ויהש ןב דילוהש אייכ רי'ב ייפב
 רבג ירצמ שיא ויפפ ןמקל סג יעו ורועב הקלש שוכ ונממ אצי םח רשק 'ע ךורעב ןכו שוכ ונממ אציש ורועב הקל
 דצ ליעל יימב םג 'יע םחופמו רו א כ 'יגהלו ,'וכו ינמרג רכומ ישוכ ןכו ישוכ רכומ ינמרג םוקמ לכב 'וכו םורע
 'ר רמא | :'וכו ינפ ומחפתנ 167 רצ ליעל ומכ םחופמו ,(םירואכ ל"'צו םירוחשו םידואכ סופדה תועט םשו) 9
 ליעל יימב ייעו) 'וכו ול הרתוה ותאיציבו 'וכו הטמה שימשת ול הרסאנ הביתל ותסינכב חנ םש ימלשוריב .אייח
 ןמ לצנהל וכז ןהיסחי ורמישש ייע (טיי 'ח תישארב) הביתה ןמ ואצי םהיתוחפשמל אב רב הייח ר"א (276 דצ
 ברוע ושימשתב םצרופמ אצי בלכ םחופמ אצי םח ןהישעמ ולקליק ברועו בלכ םח ןנינתד ןכ אוהש ךל עדת הביתה
 קר ,ברוע רשקנ בלכ םחו ברועו בלכ וקל םלוכו הביתב ושמש השלש רית םש ןירהנסבו ,תוירבה ןמ הנושמ אצי <

 השלשמ דחא הז ןענכ יבא אוה םחו םש אמוהנהבו ,ורועב הקל םח (הבקנ לש היפל ויפמ ערז קקור י"שריפ)
 רמאמהו ,'וכו הפה ןמ עירזמ ברוע רשקנ בלכ ורועב הקל םח וקל ןחשלשו ברועו בלכו םח 'וכו הבתב ושמשש
 ךותב ותרוצ םתוחב 'ולכ ולש (1עבטמ עבטש .'וכו עבקש דחאל 7 | :םחפ 'ע ךורעב קתעוה 'וכו בלכו םח ונינפלש
 לוספ היהי ךכ י"'עו עבטמה לע ותרוצ יולכ וינפ ומחפתיש ינא רזוג ךלמה רמא תוכלמה תיבב ךלמ לש .(?ולבא

 3) 0עְמְזאה 1ג0ם00ג. ?) 000.
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 תורעש םיעדוי ונא ןיא תינרוחא וכליו ינש עמשממ 'וגו םהינש םכש לע ומישיו
 ארומכ רוככ וב וגהנו ןהירוחאל ןיכלהמ ויהו םהינפ לע םהירי ונתנש רמלמ אלא ,ואר אל םהיבא
 אירבוג ןידאב ךל הערופ ינאש ךייח ךיבא תורע התיסכ התא םשל היכקה רמא ,ןכה לע בא
 רמא אנוה 'ר ,ןוהילונב רמא ןרוי יר אנוה 'רו ןדוי 'ר ,(אכ ג לאינד) 'וגו ןוהילברסב ותיפכ ךלא

 ןתא אוהה םויב ךל הערופ ינאש ךייח ךיבא תורע התיסכ התא תפיל היכקה רמא  ,ןוהייסקומב +
 ךייח ךיבא תורע תיזב התא םחל היבקה רמא ,(אי טל לאקזחי) 'וגו לאושיב ובק םש םוקמ גוגל

 סורוע םינקוו םיוענ שוכ תולג תאו םירצמ יבש תא וושא ךלמ גהני ןכ ךל הערופ ינאש

 .:(ד כ היעשי) םירצמ תורע תש יםפושחו ףחיו

 | :וניי וקופ וניימ חנ ץקיו 653

 ושא תשחנה חבומ יכ רמא תאד ךיה לוספה וגב ןטקה ונב ול השע רשא תא עדויו

 : (דס ח אימ) 'ונו| ליכהמ ןטק ייי ינפל
 יר הימחנ ירו הדוהי 'ר ,אהמתא ללקתמ ןענכו אטוח םח יוגו ןענכ רורא רמאיו (הכ

 הכרב םוקמב הללק ןיאו (א ט תישארב) ןינב תאו חנ תא םיהלא ךרביו .בותכש יפל 'א הדוהי

 סיליטק ליט 4 | :סש [6עוקנפ ,סש נ'ע סעוסנפ ,6'ק ףלס 'כ לסינד קלי ,ע"עט יכ ללקופי 'קל 5 | :סש ץלוקלי 1
 3'- סעוסכפ ,סש עוקלי 12 :  סש עוקלי 10 | : 6" יכ עוקלי 9 | : (ביי 'ס) ןסעסו 'פ לפקס טכדפ ,('ע 'ז) יסכמל 'פ סנכ
 :'3 "כ י"פ סנכ כנדעב ,סע סעוסנס ,סט

 ךנ | גןג | יתכ'אפד כאה .נו [בא 5 | יכנ'אוד עדוי יניא .י'אפ ןיעדוי . , ןיא .זְ [םיעדוי ונא ןיא 1
 אתיירע ,(לאינד) . . אתירע ,) . . התורע ,תןכ"אד ךובאד אתורע ,י ..תא .'אחפ [ךיבא תורע | ן רמא

 ,יכיאחופ ד [אירגוג | י ךינבל ,('קזחי) ו םהל | 'א ערפאש , ת"אזדפ ערופ ינאש | ן . . התירע ,(לאקזחי) י . .
 | ח ןיליא  ,ינ ןילא .?א ןליא ,(לאינד) י ךיליא ,('קזחי) י'א ךילא .כודך ךליא .פ [ךלא 4 | תנאד אירבג
 | ע'א אנוה בר | ן ןוהיתיליגב ,('קזחי) י ןוהיילוגב | ף יל אגוה --'ר | ל 'תלבוס [תכג'אופְד ןוהילברסב*
 /?ף| ןוהיקפומב ,1 ןוהיסויקומב ,פ ןוהסייקומב ,1ך ןוהספיקומב ,ך ןהיסקומב ,(סש) י*ךע ת"א ןוהיסקומב 5
 | ן . . התירע ,(םש) י . . אתיירע ,] . . התורע ,וכ"א ךובאד אתורע | ן ןוהינסמ ,ך ןוהסמיקומב ,א ןוהקסומב

 םירבועה איג [וגו | ת"אד יל .יכנ'או [םוקמ 6 | 'א ערפאש .יתכ"אחפ ערופ ינאש ,ול . ינא [ך הערופ ינאש*

 וארקו וגומה לכ תאו גוג תא םש ורבקו םירבועה . . תמדק םירבועה איג ,| םירבועה תא איה תמסוחו םיה תמדק איג
 ,5 ךוכאד אתורע ,[ך ךיבא תורע תא | ?אְד התיזיב | ד גוגמו רמוג תפי ינב ייתכו 'וגו .תנלאְד גוג ןומה איג

 --תאו* | 'א ערפאש ,יכ?אז] ערופ ינאש 7 | ן . . התירע ,י . . אתיירע ,(לאינד) י . . אתירע ,] . . התוורע
 וקיפ | תגיאופ ץקייו 9 | זך םירצמו שוכ םח ינכו 'יתכו 'וגו שוכ תולג תאו ,ל וגו [יתכנ?אוְד םירצמ
 .| ?אְ ןוטק | ל 'גו [ןטקח** 10 | = יל .?אְד וילעמ וניי קרפתנ ,ןך וגיי קרפתנ ,א וגיימ וקרפ ,יִחְו [וניי
 --'ר | עכנ'א יל אהמתא | יעתכנאד ללקתג .ן ללקמ .חפ [ללקתמ | יעתכגאד אטח .חופ [אטוח 2
 | ת איוה .יחפ'ד הווה .ןִד הוה - עג'א [הללק ןיאו | כ רטא :יתנאופְד רמוא ['א 18 | ם 'ל הימחנ

 וכזיש חישמה תומיל 'ידיתע תפי ינבמ םהש גוגמו גוג תיציצ תוצמל וכז םש ינבמ םהש הרותה תא ולבקש
 ,'וכו גוגל ןתא ינש הרובקל וכזי גוגטו רמוג תפי ינב 'גש תפי ינבמ גוגמו גוג 'ירכקנו ןיסוכט ןיהיש תרובקל
 ויבא תא רביכש םש השעש רכשב רמוא תדפ ןב רזעילא 'ר וכו םש הקיו שרפמו קתעוה לודגה שררמבו
 .ןותילוגב רמא ןדוי 'ר 4 = : עי'צו ביהועלו ז"הועב רדהו דוה איתש תיציצ תווצמ םהל ןתניתש וינב וכז 'וכו
 ןעטכארט ללירב 'יעו םהלש םיסנכמב (!ןוהייסקומב רמא אנוה 'רו (םש י"מבו 176 רצ ליעל ייעו) םהלש םיליעמב
 ו"דו ר"פדב םש רישהשבו ,סקמ 'עו יו לג 4 ךוועב קתעוה רמאמהו ,לברס 'ע להובהסוינעזעגו 74 דצ 'וכו
 םש רתסא שרדמבו ,ןוהיסיקוב רמא אנוח 'רו ןוהיליוגב רמא ןדוי 'ר אנוח 'רו ןדוי 'ר 'וכו ךליא אירבג ןיידאב שבתשנ
 : (תומוקמה ינשב כ''מב הגוה רבכו) ןוהיסריקומב רמא אגוה 'רו ןוהיליוגב רמא ןדוי 'ר 'וכו ךיליא אירבוג ןידאב
 רושא ךלמ ידי לע םתוזבלו םח לש וינבמ עורפל ה"בקה דיתע ןכו םש בימ אמוחנתב .םהל היבקה רמא 6
 היבקח ול ערפ המ ויכא תא רביכש תפיו םימורע ןכילומו ןתוא הזבמ היהש ףחיו םורע והמ 'וכו גהני ןכ ינש
 םשל ה"כקה ול ערפ המו רבק סש םוקמ גוגל ןתא אוהה סויב היהו ינש וילע הסכמו וליפאמ ה"בקה גוג אבישכ
 ירה םש לש וינב םהש המל םהידגב ופרשנ אלו םהיפוג ופרשנ בירקהל ןוהא לש וינב וסנכנש העשב אלא
 תמל םהידגב ופרשנ אלו ןהיפוג ופרשנ ומע ויתולייח לכו םילשוריל בירחנס הלעש העשב םיעשרב ןינמו םיקידצב
 ןותיסקומב תלמ רחא ףסוג םש יקזחי 'קליבו ,םש אמוחנתב 'יעו 'וכו רושאו םליע םש ינב 'נש םש לש וינב ינבמ ןהש
 ופרשג ןרהא לש וינב ןכו םש לאינד 'קליבו ,םתונתכב םואשיו ןרחא ינב ןכו שממ ודובכ אלו דקי ודובכ תחתו .ביתכו
 חקיו יפל בוט חקלבו 'ב גייק תבש ייעו דקי ודובכ תחתו בירחנס ןכו םתונתוכב םואשיו 'נש םהידגב ופרשנ אל ןפוג
 ,םורפסה בורב 889 דצ ליעלו טוקליו כייכו 'ב א"יכו חיכו 'יסופדב היכו .ץקיו 9 : םש רעבאב ש"ר תורעהבו 'וכו םש
 : תיל קבש וקרפ ייפש ירגו ,נ'חעו ט"קלב םג אתיא וני* וקרפ 'יגהו ,יש תחנמבו קידרב 'יעו ץ ק יו בותכ ארקמבו
 ייעו ליכתמ ןטק היה 'וכו תשחנה הבזמ יכ א"דה לוספה ןטקה שרודו םינשב ןטקה היה אל םחו .ןטקה ונב 0
 ותלפמ תוברהל ידכ ומידקהש אלא ןטקה אוה םחש ןאכמ ןטקה ונב לודגה שרדמב ש"מ ע'צו ,'ב טינ םיחבז
 ןנב שרדהכו ,יוכו ןטקה ונב ול תשע רשא תא ינש ןטקה אותו עצמאב סח חינהו יוכו חַנ דלויו 142 יומע סש ןכו
 קתנ ןענכו אטח םח ייגה ק"ררב .'וכו אטוח סח 12 :  154 דצ דעירפנעיז 'יעו ןוליפ לצא םג 'פה שרופמ לוספה
 - ךכיפל הל דיגהו קיררבו ,ם ה ל דיגהו האר ןעגכ םש ךורעב אתיא וגינפלש 'יגהכו ,נ"חעו 'ה םח יע ךורעב ה"כו

 1) ואו



 100 גנ--אנ ט ול השרפ חנ

 הב 'תכ ןייה תשרפ לכש ןייה רחא טוהל יהת אל םלועל ןנחוי 'ר רמא :  הזבתנו וערז רזפתנו ותטימ
 ,לגתיו  ,רכשיו ,ןייה ןמ תשיו] ,םרכ עטיו ,המדאה שיא חנ לחיו ריהה םימעפ דיי יוו
 ,תינרוחא וכליו ,םהינש םכש לע ומישיו ,תפיו םש חקיו ,ויחא ינשל דגיו ,םח אריו
 : ןענכ רורא רמאיו ,ול השע רשא תא עריו ,חנ ץקיו ,וסכיו

 ה 5םינב םינש ןושארה םרא ויחאל רמא ['וגו ויחא ינשל דגיו 'ןגו] ןענכ יבא םח ארויו (בכ
 רמא ,ןוהל דגיו ןוהל רמא ,העברא ןתושעל שקבמו השלש ול שי הוו וריבח גרהו דחא דמעו ול ויה
 :דגיו אריו אכהמ ,ןיעו ןשב אצוי רבעה םעט המ ידבז רב כקעי 'ר

 ן תפי אבו הליחת הווצמב ליחתה םש ןנחוי יר רמא הלמשה תא תפיו םש חקיו (גכ
 : אלמיפל תפיו תילטל םש הכו ךכיפל ול עמשנו

 ,סט נ"ע סעוסנפ ,סע עוקל 8 | :סט סעוסנפ ,ס"כ "ק סע נ"מ סעוסנס 6 | :ג'כפ ילטמ טכדמ ,'ס 'ע ןיכדסנס 1
 : וע "כ סט סעוסנפ

 [יכנפד יוו הב 'תכ* | יתכנ?אפד לא .'או [אל | ?ךָנ השתנו ,פ הזבנו | ] ונממ =, [רזפתנו | ן ותטימ תא 1
 דיי ,יכנְו . . רשע העברא /[ךפ םימעפ הרשע עברא 2 | ד הב 'תכ ,ן הב 'תכ ייוו .[ך*א ןייוו הב 'תכ ,ל . .היב 'תכ
 | ל יל ןענכ [רורא -- תשיו* | יכ עטיו [םרכ -- עטיו | י לחיו .[ךאך חג לחיו .2] [המדאה -- לחינ | ץֶד םיוו םימעפ
 | ?אְד לגתיו ,1 'להא ךותב לגתיו רכשיו [יתכ'אופ לגתיו רכשי* | יכ'אפ תשיו [תנ"אוְד ןייה -- תשיו*
 | יכ'אפ דגיו [ת"אוְד ויחא ינשל דגיו* | יכפ אריו ,1 'א 'רע תא ןענכ יבא םח אריו [ףאוְד םח אריו* 8
 | יכ'אפ ומישיו [תגאְד םהינש -- ומישו* | + הקו ,51 הלמשה תא . . הקיו [תלאופְך תפיו םש חקיו*
 תורעו תינרוחא סהינפו םהיבא תורע תא וסכוו [יכ'אופ וסכיו* + | יכ'אפ וכליו [ת?אד תיגרוחא וכליו*

 :יפ ץקיו גן וניימ חנ (ג ץקיי) ץקיו [תכ"אְך חנ ץקיו* | ןך ואר אל םהיבא תורעו . . וסכיו ,?אְד םהיבא
 [תגופ ןענכ רורא רמאיו | יכ'אפ עדוו ,ג 'קה יב ול יע 'שא . . ,] תא עדיו [ת"אד ול -- עדי* | א ץקייו

 (ח דגיו .ת'אד דיגאו) דגאו ('א] ןול) ןוהל רמא [רמא 5 | יכ'א רמאיו .*אְך יוגו םידכע דבע ןענכ . .רמאיו

 . תג'אופד ינש :כ [סינש | יו ןול .פ ןוהל ,ג"א ןהל .ת'אחה פהל [ויחאל | יתכנאופד -- ('או ןול) ןוהל
 ,יכפ ורנח - - ,גלאוד וריבח תא | א ןיק :ג"א ןהמ . - ,תכְד םהמ רחא ,יופ [דחא 6 | *א 'ב

 , יא תושעל | יתכג"אְד שקבמ אוהו .'אזוופ שקבמו | 'א ישילש ןב ,[ך םינב השלש .*א 'ג | [ך'א ויחא תא
 .כג'או דגאו :חפ [דגו | או ןול | 1 'מא וה ,ש2 רמא ירה | א יעיבר ןב .%א 'ד | כ ול תושעל

 = :יתכ'א [דגו | גח אכה ןמ | ת"אד דנע .יכ'אחופ [דנעה | ן דיגז 7 | 'או ןול | ת"א דיגאו
 | ₪ תודבע ול ומרגש . . דגיו ןוהל יא ,'א] ןול דגאו ןול רמא , ןזְָד ןוהל דגאו ןוהל רמא ,ך 'וכו ול רמא
 | ג תלימל ,ן תוכלמל :87 תלטל [ירתכאְד תילטל* | 'א ךכל [ךכיפל 9 | יא 'ל הליחת | הוצמב 8
 | כפ הלמשל ,?ך'א אלוול .ן אלויפל .?א"ל אלוופל ,'ִרתַגְד אלוויפל ,ו אינולפל ,ְןֶד אלוומיפל

 'וכו תשיו ןמ רסח סשו ;רפסה בתכב ההחיד וידב יטיש יניב 'מעפ דיי דע ולא תולמ ומלשוה ליייכב .'וכו תשרפ לכש 1
 אתיא םש ןירדהנסבו ,רכשיו תלמ הטמשוח 'ב א'יכבו 'יפופדבו ,םירפסה ראש 'יג י"פע יתמלשה רמאמה ףוס דע
 סש הנומ וניאו ,'וכו רכשיו ןייה ןמ תשיו םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו ןייב ורמאנ ץייוו ג ** האלילג רבוע שירד
 הלחתמ וב ורמאנ ןייוו הרשע שלשש ןיי השק המכ הארו אב ןומיפ 'ר רמא םש בימ ילשמ שרדמבו ,ןענכ רורא רמאיו
 :סיקתת יר ילשמ 'קליב 'יעו ייסופד ראשב אתיל יוכו ןענכ רורא רמאיו םש םייפש המו 'וכו םרכ עטיו חג לחיו ןה ולאו
 םבל ךשמ (יל דגנ תא אדגנל 98 רצ ליעל 'יעו) ראלב דגנ תארוהש ומכ הכשמה ןושל דגיו שרוד .ןוהל דגיו 6
 םדא לש ובל ןיכשומש םירבד השמ דגיו 'וכו םעה ירבד תא השמ דגיו 'פה שרד םעט ןכו ,םהל רמאש םירבדב
 תארוה ןיא ןכא ,דיגא דגא םירפס ראשבו ,חיייכו פ"יכב םג ןאכ אתיא ןוהל ד ג יו 'יגהו ,('א ז"פ תבש) הדגאב

 ת"הגאב 'יעו דגא ןמ הדגה םשה כ"ג רוזגל ןיאו ,םירבד רופיס תארוהב אצמנ אל ןכו ךשמ לעפא ןינבב דגנ |
 יתנייצש יכבו ,'וכו (דיגאו דגאו) דגיו (ןול) ןוהל רמא רמאמה שארב םג "גה םירפסה ראשבו ,478 רצ איח

 .דגיו אריו אכהמ 7 | :רתוימ תזו 'וכו ול רמא עטוקמ ידו ריפדבו ידבז רב "ר רמאמ םג הז ןונגטב םיסמ |
 'יפ) תוריחל אציו ותללקמ רטפנ אטחש םירביאהמ דחאב תקלש ןויכו רוברה תא ךתחמה ונשב ריגהו וניעב האר
 'ר םושמ רמאש ידבז רב בקעי 'ר םשב םולש רב הדוהי 'ר רמא םש ב"מ אמוחנתב תומילש רתיב רמאמהו ,(רי'ב
 .ינש תורחל אצי ונישב וא וניעב םידבעה ןמ דחא הקלי םא ה"בקה רמא ךכיפל ויפב דיגהו ויניעב האר םח וחבא
 ר"'א 'וכו םש חקמנ םש במ אמוחנתב .ליחתה םש 8 :םש אמוחנתב םג 'יעו יוגו ודבע ןיע תא שיא תכי יכו
 םש אמוחנתו ,תפיו םש חקיו ךכיפל תפי ךכ רחאו [הוצמב] הליחת קזחתנ םש חקיו אלא רמאנ אל וחקיו ןנחוי
 םחל ץיפ ןמקל םג ייעו ,תיציצ לש תולטל .תילטל םש הכז 9 : תוצמב הלחת קזחתנ םשש רמלמ ימתס רמאמה
 ןמסנ לייכ ןוילגבו ,('אלמיפל הכז תפיו (ג"חעו תלט םש םג בותכ ליייכבו) 'וכו תילט וז הלמש 'וכו .הרותה וז
 5 תוא אלמיפל תלמב קחמנ רפסה ףוגבו ,259 רצ ('ב ארודהמ) ד'ח םידוהיה תורוק ץערג ייעו אלוופל אייס
 תפיו תילטל םש הכז ךכיפל רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמב היכו ,ג'חעו הלמיש היגהל ינכ ש תוא וילע .הגוהו
 םשל ה'בקה םהל ערפ המ םש אמוחנתבו ,אלוויפ תפילו םשל תילט ןרכש םהל ןתנ םש ב"מ אמוחנתבו ,הלמשל
 המכ וז 'יג סעט ילואו ,לארשו ץראב הרובק ול ןתנ תפילו הב הסכמ היהש ןיליפת תלכת תוצמ ורכש ול ערפ
 תייהע י"שריפב ןכו 'וכ| רכק םש םוקמ גוגל ןתא אוהה םויב 'וכו התיסכ התא תפיל היבקה רמא ךומסב ושררש
 לש תילטל וינב וכז ךכל תפימ רתוי הוצמב ץמאתנש םש לע דמל חקיו ,אלא וחקיו ןאכ ביתכ ןיא תפיו םש. תקיו
 לארשי הדמ רגנכ תדמ םרכש היבקח םהל עבק ייחב וניברבו 'וכו גוגל ןתא ינש  הרובקל וינב . וכז- תפיו תוציצ

 1) 200/04ְמ [30מו11ג,



- 

 אכ 1 ₪ ול תשרפ חנ 0

 ךמע יפטוש היל רמא ,ןודמיש [הריש] היב עגא םרכ עטיל ךלוה היהש העשב םרב עטיו
 : ךכ לבח אנא תלע םאו ,יקלחב לועית אלד רהדויא אלא

 וב אב רב הייח 'ר רמא  ,הזבתנו רכתשנו הרימב אלש התש רכשוו ןייה ןמ תשוו (אכ

 יר םשב ןנח 'ר ןומיס ירכ הדוי 'ר הלהא ךותב לגתיו |: הובתנ םויב וב התש םויב וב עטנ םויב
 ולג אל םיטבשה תרשע ,תורודלו ול תולג ול םרג לגתיו אלא 'תכ ןיא לגיו קחצי בר רב לאומש
 אל ןמיניבו הרוהי טבש (אי ה היעשי) 'וגו ופודררי רכש רקבב ימיכשמ יוה דיהה ןיי ליבשב אלא
 הלהא ךותב 'תכ הלהא ולהא ךותב .(: חכ סש) ונש ןייב הלא םגו דיה ןייה ליבשב אלא ולג
 שמשל אבו ,ורבשו ירא ושיכה הבתה ןמ אצישכ חנ רועילא יר םשב אנוה 'ר רמא ,ותשאלש

 סעוסנפ 4 :סש קעומנמ ,סט נ'ע (עוסכמ |: 0" 'ס סיעשי יכיכע 'קלי ,סש עוקלי 3 | :סט סעוסנת ,סס עוקלי 1
 : "טו 272 75 ליעל 8  :"פ כסק5 םכדע ,סייכ ט

 :ם הדש [נ| הדש* | נאם וב | תד עגפא .יכנאופ עגפ [עגא | יכיל םוכ | 1א ךלהש1

 .תכגאד יפתוש | ג'א 'ל :פ ןירמיש :כ] ןורמש ,'י ןודאמש ,?א ןודמש [ןודמיש | ל 'ל .יתכאְד אריש

 | ת"אד ךכ (ת 'רזא) רהדזיא ,ינ רהדזא .5'א]ןפ [רהרזיא 5 | ן ךדהב [ךמע | ם ףטשתת ,ן יפתש ,י יפתיש

 = [תלע | 1 פא :1 ןיאד .ית'א ןיאו | תכ'אד יקלחל .ינ'אופ [יקלחב | יד לשת .תכגאופ |לועית
 ,ן לגתיו רכשיו ,5ג [רנשיו 5 | ת'א ךל | 'א קיומ / תיאד ליגח .יכנופ [לבח | 1 ינא | יגאופד יקלחב
 ות [ההוא יר טפו -

 ובו ₪ עט 4 | םתכגיאפד אכא :ן [אב | מיתכנ'א אלב | "אד -. תש .יתכ גופ [התמ ת-אפד

 | חה ]| םויב ןבו רצב םויב ררד םווב ןרו רצב .הווב יר | ןןדוי .מתכנאפר הדוהי | יתכגיאד ולהא .מופ [הלהא | ח וגו | ח ובו |

 רישב ,51 ןינח 'רו ,מ ןנח 'רו .?אןְד ןונח 'ר [ןנח 'ר | תיא ימא ,ף רטוא ,מ ןומיס רב :נופ [ןומיס

 (ן גוחפ) יהכ :םיתכאפד ןאנ (יא ביתכ .מד בגותכ) 'תכ | םכנ יל בר | כ רב 5 | פ יל :ת ןינח
 [אלא -- אל | | | מם ויתורלות לכלו ,ןכ ויתודלותלו ,ןפ ויתורודלו | מת'אופ ל ול | יגיא ל ול | גו ןכ
 . - םיתושה .ךד =. 'תכו ןיי יקרזמב םיתושה .מיג'אחופ [יוה 6 | א ןייב .ן ןיי לע ,מו ןייח לובשב | 'א ולג
 ףשנב ירחאמ ופדרי . . ,מ תא ופודרי רכש ,ל יוגו ['אד רוגו -- רכש | ל םימינשמ [ימיכשמ** | א ב. ד"תה ןיי

 לע ,תג ןיי לינשב 7 | א ולג [אלא --אל | תניאפד ןימינגו .י'או ןמינבו | א טבש לכ | יִוָפ םקילדי ןיי
 (ם סג) םגו הלא ₪ [(יתג:אחד ועתה רכשבו . . .פ יוגו וגש)וגש | תכד סג .םינאחופ [סגו | א ןייב .ן ןייה

 | תכגיאופד ילילגה יפוי 'ר לש וגב = [(ןפ רזעלא) רזעילא | ןך אנוה בר .תכנא'ְד [אנוה 'ר 5 | דו הלא
 | י ול < [אבו | ו יראה | ל אב יו ושיקה [יע ףתכנאפְד ושיכה' | ע חנ אצישכ , ן] אצוי אוהשכ חנ

 (888 דצ ליעל 'ועו) ןודמיש רשה וב עגפ .'וכו היב עגא 1 = : ע"'צו רמאמה הז וטימשה תייכו 'ב א'יכְבו יסופדבו .םיהלא
 ,יפטש (' רוקנ י"ע חגוהו י פ ט ו ש אתיא לי"יכבו ,ךב לבוח ינא סנכת סאו יקלחב סנכת אלש רהזה אלא ךמע יפטוש ל"א
 ומכ הנמא רטש ףטש תארוהו (:ילה רצ ליעל "מב ייעו) תילאמש ןיישב יפטש תורקל שיש יִל בתכ ףעל חי'אר ידידיו

 ,ףטס 'ע אדיוא לש יברעדירוס ןילמ ךרעבו 2466 דצ סורוסית טימש ענייפ 'יעו אפטס םשהו תירב תרכ ףטס ס"לב
 םש אמוחנתבו .ךמע ףתוש היהאש ינפתש 'ולכ (יבזש יבזיש 30 דצ ליעל ומכ) יפתש יפתיש 'ינה םג םייקל רשפאו
 ויתוריפ ל"א וביט המ ל"א םהכ ל"א עטונ התא המ ל"א וינפל דמעו ןטש אב םרכ עטיל חנ אבשכ ל'ורא הדגאה
 ייחל ל"א הז םרכב ונינש ףתתשנו אב ןטש ל"א 'וכו תובבל חמשמה ןיי ןהמ ןישועו םישבי ןיב םיחל ןיב םיקותמ
 ףוק איבה כ"חאו וגרהו ריזח איבה כ"חאו וגרהו ירא איבה כ"הא ןפגה תחת וגוהו שבכ איבה ןטש השע המ
 ש"ר 'צוה הדגא שררמבו שייייעו 'וכו ול זמר ןהימרמ והוקשהו םרכה ותואב ןמד ופיטהו סרכה תחת וגרחו
 : יוכו וידחי הנעטנש ךנוצר ל"א ןטשה ותארקל אב םרכ עטיו םש טוקליב ריכבא שרדממ קתעוהש רמאמבו רעבאב
 ירפ התשע סויב וב החירפה םויב וב העטנש םויב וב אבא רב אייח ר"א םש ב'מ אמוחנתב .'וכו הייח 'ר רמא ₪
 ןמ תשיו ינש (התש םויב וב הכרד םויב וב הרצב סויב וב םש ימור י"כבו) התשו הכרדו הרצבו הפטק םויב וב
 וכ ךרד םויב וב רצב .םויב וב תורופ השע םויב וב עטנ םויב וב םימכח ורמא םש אמוחנתבו ,'וכו רכשיו ןייה
 ןינבב רמאנו תולג ןושל לגתיו שרודו  .לגתיו אלא 5 = :ג"חעו ונולק הלגתנ םויב וב .רכתשנ םויב וב  תתש םויב
 ליעלו הברה תוגיל ןלש ןנולתו ירש לצב 'ג ייס .ב"יפ ר'מבב שרדה םעט ןכו הברה תויולג לע זמרל לעפתה
 םשב ןומיס רב הדוהי ר"א הלהא ביתכ 'כ יס םש ב'מ אמוהנתכו /י מב שיוועו תלועו ץפקמ ךלהתמ ןז0 רצ

 אל םיטבשהו איכ 'יס ףוס םשו ,הלתא ןורמש ינש םיטבשה תרשעל תולג ןתנ קחצי רב לאומש 'ר םשב אנינח 'ר
 ךותמ אלא ולג אל ןימינבו הדוהי טבש ףאו ןיי יקרזמב םיתושה 'וכו רקבב ימיכשמ וה 'נש ןייה ךותמ אלא ולג
 שורפי ינועפצכו 'וכו םדאתי יכ ןיי ארת לא שרדב םש "דו ר"פד רתסא שרדמבו .וגש ןייב הלא סגו 'נש ןייה
 ךותמש "וכו ןייה ןמ תשיו ד"הה תודבעל וינבל חנ ןיב ןייה שירפה ךכ םויחל התימ ןיב שירפט הז ןועפצ המ חכו
 טבשל םיטבשח תרשע ןיב ןייה שירפה ןכ 'ןכו הז ןועפצ המ "וכו ינועפצו א"ד (בייפ ריו :יעו) וכו ןענכ רורֶא רמא ךכ
 ןייה שירפה ךכ 'וכו ינועפצכו א"ר תעד ילבמ ימע חלג ןכל ךכ ךותמש 'וכו רקבב ימובשמ וה ה הח תולגל הדוהי
 !יע .יובו ןמינב תביתכו ,ג"חעו ה ל א ם גו ה ל א ועת רכשבו וגש ןייב הלא םגו ד"הה תולגל ןמינב טבשל .הדוהי טבשל
 הגוה רבכו ייתכ ולהא הָלהא ךותב שבתשנ וידבו .ר"פדב םג היכו .יוכו ולהא ךותב 7: 0/0 דצ + סבו 20.1 דצ לועל םג
 אצישכ" אוהש חיגשה אל ותורכשבו ותשאל הואתנ ןויח ו"עש ותשא לש הלחא .הלהא שרודו | בותכ הלחא כ נבו א אב
 שמשל אבו רילוהל יואר היה אלו (27% רצ ליעל 'יִעו) רזעולא 'ר םשב אנוה 'ר רמאדכ ורבשו ירא ושיבה הבתה ןמ
 אבש אלא תמלו ולהא ירקו 'תכ הלהא 179 'ומע לודגה שרדמב םורמאמה ורבוח ןכו = ,'וכ) וערז רזפתנו ותטימ
 ביתכ א'ה הלהא ךותב לגתוו ו'עק יס רעמייהטרעוו אישר תאצוה תורתיו תורסה שרדמבו וכו וערז רזפתנו שמשל
 ,ני'חעו להא יע ךורעבו םש ליעל ה'כו "וכו ירא ושי כ ה יתהגהו ,תיפיב סג ייעו וכו וערז רזפהנו שמשל אבו
 : 'וכו יתכ הלהא 'וכו ולהא טיו טילפ ףוס ןמקל ע"יעו שלחו שת השענ ריב "יפב שרפמ ה ש תגר "וכו רזפתנו יגהו

 ') יפטוש
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 ג דחא רבד עטיל ול היה אל ,םרכ עטיו המל ,ןילוח השענו ללחתנ שיא חנ לחיו (כ
 אנהכ רב אבא יר רמא ,ול היה ןכיאמו ,םרכ עטיו אלא תחא תיפורנ אלו דחא רוחי אל ,הנקתלש
 ןיא .(אכ ו תישארב) ךילא תפסאו ריהה םיתזל תויפורג םיניאתל םירוחי .תועיטנל תורומז ומע םינכה
 :ול ךירצ היה ןכ םא אלא רבד סנוכ םדא

 5 ןיק ןה וליאו ,תלחות םהב אצמנ אלו המראה רחא םיטוהל ויהש םה השלש המדאה שיא
 םימרוכו םירכא והיזוע ,המדאה שיא חנ לחיו חנ (ב ד ספש) המרא רבוע היה ןיק ,והיזועו חנ
 וליבשבש המדאל םינפ השעש המדאה שיא :(י וכ ביהד) היה המדא בהוא יכ למרכבו םירהב
 ביבח היכרב 'ר רמא :התורגרוב םשל רגרוב המדאה שיא ,המדא ינפ אלימשו המרא הל הלתנ
 שיא ארקנשמ השמ לבא ,המדא שיא ארקנ (פ ו תישאוב) קירצ שיא ארקנשמ חנ ,חונמ השמ

 10 : םולא היפוס הוהד חונמ ,(א גל םירבד) םיהלאה שיא ארקנ (טי ב תומש) ירצמ ל

 ,ר'פ יס סט סעוסנפ ,סע בפ לעוסנפ ,287 75 ליעכ 2 : ג" "יק סש סעוקנפ ,יכ "פ סכ 2"פ סעומנפ , סט עוקלי 1
 : סע 3" סעוסנס ,סט עוקל 7 :ג" "יס סט סעוסנס ,206 75 ליעכ4 :גיכפ 6'כופ

 [ובגד | ל םילוח [ןילוח* | ןח ללוחתנ | י'א יל כח םרכ עשו . . :תגאוןפְד הטראה שיא [שיא 1
 | י תיז לש רוחיי ,1 תיז רוחי .1אְזְד רוחיי | י לש אוהש [לש 2 | ן יל ;יתכאפְ רחא ג [דחא | ן < אלא
 | תגאופד תועיטנו .יכ'א [תועיטנל 8 | חףפ ןכיהמ | ו הנאת [תחא | י םיפורג ,ןך*א תיפוריג | ן וא [אלו
 / תלאְד הנאת לש ,י הנאתל ,כנ'א] םינאתל | פ ירוחיו .ת?אָד םירוחיו .'א ןי ,יכְזָד םירוחיי ,1 [םירוחי

 /גוְד םיתיזל ,יכאחפ [םיתזל | י םיפורג .ןַפ תיפורגו , [ך תויפוריגו ,ך תויפורגו , )א [תויפורג | 5 םינאת
 [אלול | 5 ויה [ויהש פה | אד 'ג [תג'אחופ [השלש 5 | ן ול ךרוצ אוהש ,פ ךרוצ ול היה 4 | [ך םיתזלש
 גו ןיקו ₪ [ןיק | א והיזע ,תך היזועו .גפ והיזע 6 | תאָד תלעות /גחופ'ִד [הלחות | ג ןחל | ך אל
 | ודל םימרוכ [נ*א םימרוכו* | ך היזוע :פ והיזע | תלאד 'ל .גופ [חנ לחיו | ןך ןיקו 'תכד ,'א ןיקו יאנש

 הלתנ 8 | תא וליגשנשו .יכנ'אופ [ולינשבש | ?אָוְד המדא :יתכנפ [המדאה | ל םרכבו [למרכבו** 7
 ,3] [המדא | ₪ הרראנ ,2ך הלחלתנ :ןך?א החלהלתנ גל הלחלהתנ ,"7 הללחתנ ,1 הלתינ , ול
 ינפ לכ :] תמדא לכ ינפ ,ם המדאה ינפ | 2 אלמש . ג'א אלימש | "ל המדאל ' ירתכ?אפְד המדאה
 ,'א רגרב ל דגרוב [ירעת"או רגרוב* | ןל המדא [יתכנאְד המדאה* | י . . לכ תא /תכנאד המדאה
 / גן [התורגווב | א 'ל :כ םושלו ,ךפ ןושל [םשל | 2 יל ,2 רגרוב םושל ,ְך רגרוב םשל ,ם רגרופ
 /  היתגרוב ,1 אתיגרוב ,י היתורגרוב ,?ך אתורוגרוב ,[ך תורגרב ,?איָד תורגרוב ,ְד 'תורגרוב .?) אתורגרוב
 | א אוקנ | יתכנ'אפ המדאה | א ארקנו | 'א איקנ | הנס 9 | א םיכח ,יכנפ היה גיגה | 'א יל
 הזה חנ .2 םולש ופוס אוהד חגמ ,] םולא ופופ . . חנמ ;] םול[א] היפומ . . חנמ [םולא -- חונמ 10 | א ארקנו
 | ת'אד 'ל ,י םיהלא היפוס הוהד ,פ הלא ופופד חנ ביבח ,'א םילא היפופ

 בותכ לייכבו .,יתהגה ןכ .ןילוח השעגו 1 | :נ"חעו אערא לכ תאלמו הרבוע תצפנד 'וכו הגדל לשמ קתעוה
 'יגה םש במ אמוחנתבו :תובית יפוסב םי בורל בותכל ייכה הז לש וכרדכ םילוח ושענו 227 דצ ליעל ומכ םי לו ח
 ר"א ןילוח תשענ המדאל קקזנש ןויכ 'וכו .חנ לחיו םש אמוחנתבו ,ןילוח השענש לחיו והמ המדאה שיא חנ לחיו
 :'וכו המדאה שיא ארקנ םרכ עטנשמ םרכ עטיו המדאה שיא וישכעו םימת קירצ שיא הלחתב םולש .ר'ב הדוהי
 ומלשוה בתכה ותואבו ,רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב ל ףסונ יטיש יניבו תועיטנ בו תכ ל"יכב .תועיטנל תורומז 8
 ןכיחמ םרכ עטיו םש במ אמוחנתבו ,סש י"מבו 287 דצ ליעל 'יעו ול ךירצ דע 'וכו םיניאתל תולמה םג ןוילגב

 םינצרחמ תועיטנ ויה ןכיהמ 'וכו עטיו םש אמוחנתב ןכו 'וכו ערזו לטנ הבתל ומע םינכהש םינצרחה ןמ אלא ול תיה ;/
 סתוא דמחו לכאו היתוריפמ לטנ המע היתולכשאו עי'גמ האציו השרוגש ןפג חנ אצמ םש איררפבו ,הבחב סינכהש |

 השלש 5  :'םש טוקליב 'ועו 'וכו יגשגשת ךעטנ םויב ביתכד היתוריפ וגשגתשנ םויב וב ץראב םרכ הגממ עטנו ובלב
 ןיקו פל 206 דצ ליעל רדסנ 'וכו השלש רמאמהו ;המדאה רחא טוהל היהש יאגגל המדאה שיא הלחת שרוד .'וכו םה
 ,םימרוכו יתחגהו ,רפסה בתכב יטיש יניב היה המדא בהוא דע 'ןכו היה ןיק ןמ ל"יכב םלשוה ןאכו ,המדא דבוע היה
 ענ ביתכ המ 'וכו היח ןיקו ביתכד ןיק היזועו חנ ןיק ןח ולא ןילוח ושענו המדאל וקקזנ השלש ייגה םש אמוחנתבו
 הנ אבשכ לי'זרא 'וכו םויב וב םימכח ורמא יוכו הזבתנו םרכ עטיו םש רמאמה עצמאבו ,'וכו חנ ץראב היהת דנו
 'וכו םינפ השעש המָדאה שיא חבשל ןאכ שרוד דועו ,שייייעו 'וכו ביתכ היזועב רמאמה םש תוכיראב ןכו ,'וכו
 השעש 7 :159 דצ דעירפגעיז 'יעו ןוליפ ירפסב םג אצמנ המדאה שיא שרדה הז ןיעכו ,וכו םשל רגרוב י

 ט"קלבו ,ץראה הדמע וליבשבש םש ביימ- אמוחנתבו ,'וכו אלימשו המדא הל הלתנ וליבשבש שרפמדכ .המדאל םינפ
 הל הלתנו ונינפלש 'יגה םגש עמשמו ,המדאה לכ ינפ אלמשו המדאה הבשייתנ וליבשבש המדאל םינפ השעש
 א"ס הללחתנ אי'ס םשרנ לייכ ןוילגבו ,('ז וכ בויא) 'וכו ץרא הלות כיהלמ אוח ילואו הבשייתנ הֶדמע ייפ
 'יפ ןכו ולש המדאה תדובע םש לע המדאה דבוע המדאה שיא שרוד דועו .'וכו רגרוב 8 | :ג"תעו הלחלהתנ
 (+ ייל רגרוב תלמש 'רנו ,המדאה תא דבועש םש לע המדאה שיא ארקנ 'וכו רגרוב המדאה שיא רגרב 'ע ד
 אטוחנתבו ,כ'מבו א"'אב רבכ הגוחו 'וכו םשל רגרוב םשל אתיא ודו ריפדבו ,(אתורגרוב) התורגרוב רזגנ וז הלממו
 ל'צ ילואו ,רבג רב רבג 'יגח םש ימור י'כבו ,רבג ןב רבג רמא יול יר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר אתיא םש בימ
 ליעל 'יעו ויו אלמ חוכ תונוש םימעפ ל"יכב בותכש ומכ חונמ ךומסבו ןאכ ל"יכב בותכ ןכ .חונמ :רגרב םש םג
 התיה םגו יתנייצש ייכ י"ע םג תמייוקמ ייגהו ,םולא ופוס היהש חנמ השמ ביבח .'וכו הוהד חונמ 10 : 116 דצ
 תידב 841 רצ ןמקל י"מב 'יעו סירס היה חנש שרדהל ןווכש 'רגו ,רבא רסח םולא שרפמש ר"ב "יפ לעב ינפל
 היפוס הוהד םיהלאה שיא ארקנ 'וכו תשמ לבא טוקליה 'יג תרז ןכו ,רז ושוריפו רמאמהו ,'וכו אצאשכל רמא
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 ,ןירוסייה ןמ (סש פש) םהילע הולא טבש אלו םיקיומה ןמ (ט םש בויא) דחפמ םולש םהיתב היה
 םדא לעו יוג לע ,םהמ וינפ ריתסה המו ,הרושכ התישע אל ול רמא ימ םהמ וינפ ריתסהשכו
 רימעהל ול שיו םלועה אתשוה ונממש רחי חנ הז םדא לעו לובמה רוד הז יוג לע (טכ דל סש) דחי
 : 'ונו חנ ינב ויהיו רחא םדאמ ומלוע דימעהל ול שיו המואמ ומלוע

 רקח אל ,םיערה םהישעמב לובמה רוד ישנא וערה (רכ דל בויא) רקח אל םיריבכ עורי
 : יונו חנ ינב ויהיו חנ ינב ולא (סש סש) םתחת םירחא דמעיו ,םיערה םהישעמל רקח ןיא

 לעפא ,םלועה תומואמ ליצמ ידימ ןיא (גי גמ היעשי) ליצמ ידימ ןיאו אוה ינא םוימ םג
 התישע אל יל רמא ימ לובמה רוד פע יתלעפש תוכשחמו תולועפ לכ (םש םש) הנבישי ימו
 : 'וגו חנ ינב ויהיו םולשב אציו םולשב סנכנ חנ לבא ,הרושכ

 : התחפד יונא ןענכ יבא אוה םחו
 הרבוע תצפנד הלודנ התל ץראה לכ הצפנ הלאמו חנ ינב הלא השלש (טי

 : אערא תאלמו

 :עיי יס םכ ביפ סעוסכס ,ל"'ק יכ עוקני 10 = : גיי נ"מ סיעעי יכיכע 'קלי 7 | : כ"קפפ יכ גויס 'קני 5

 ד"הה לובמה ימ סהילע איבהש - ,ינפ [םהמ | תישע | ת"אְד אלש .ינ'אופ [אל | נַמ רמאי 2
 ,יוג [הז יוג לע** 8 | (כאְו יל םהמ . . ריתסה המו) [ך םוקיה . . ד"הה . . אינהש ,?אְָד וגו םוקיה לכ תא חמיו
 | "ל תוחא .תכאוְד המילש = ,] [המואמ | 'א תשוה ,יִתָנאְד תתשוה ,2] התשוה ,1ך [אתשוה | ל הז
 ןעורי 5 | ר"א םדאמו .ן םדאמ ומלוע דימעהל חוכ וב שיו ,ף םדאמ םלוע . . שינו ,2'א [םדאמ -- שוו 4
 ,ל אלו [ופ אל* | (יכנ'א 'ל םיערה -- וערה) ן ועיריה אד ועירה .ם [ערה | כ'אפ ב יתכ
 ,1 הביתה ןמ םיאצויה [וגו | ת?אְוְד םהישעמב .'אפ [םהישעמל 6 | . (יכנ יל םיערה -- אל) .ת?אד ןיאו
 י?אפְד סלועה תומואמ [םלועה -- ןיא 7 | תאָד תפיו (?א םה) םחו םש ,ן תפיו םח םש הבתה ןמ םיאציה

 תובשחמו | ןֶר יתלעפש . [תולועפ 8 | םכנ'א 'ל ,ן םלועה תומואמ המואמ [ליצמ] ידימ ןיא ,[ך ם"וכעמ
 | ן םולשל 9 | תישע | ן'א רמאי | מכ ימיב [סע | א יתלעפשו יתבשתש ,ןך יתבשחש [יתלעפש | מכ יל
 ינב ויהיו ינש ,?אָד 'וגו םיאצויה . . ויהיו ,[ךָ] םיאציה ([ך םיאצויה) חנ . . ויהיו [רגו -- ויהיו* | 'אָו םולשל

 ,ן [התחפד | י"ךכנחפ יהוכא 10 | 'אל 'ל ,2 הביתה ןמ םיאצויה חנ . . ינש ,פ וגו חנ . . ינש ,מ הנ

 | תפ תצפנו | ת ריהל ."אְד -- המוד רבדה הסל .'א - לשמ ,כגופ [הגדל 11 | ירעכאנפְד אתחפד
 | ן אערא לכ | כ תאלמתנ :תןנ'א] תלמו 12 | ל הדבוע .ף אתרבוע ,כ'א ארכש [תנ'אוְד הרבוע*

 א ל תארוהב םג ן מ ןירצונ לש ימלשורי ילבו (1י"%מ ינמ הלמה ףוסש רעיש ףעל ח"אר ידידיו ,הרז ג"יכו ו"יכ י"ע םג
 אנאו 'וכו קילדאו ליזא תרבל הרמאו 'וכו תריליד אתתיא אדחב הוה הדבוע 'יגה ר"יובו ,ילמלא תלמ פ"ע ףסותינ ר"'ויהו
 ארק ןיד םַע ןיד 'יקסעתמר םע אתחורר ןותירש אדיש היל עגפו אניצוב אקלרמל לזא ךווש עטק
 ךמאד אמ א ל גולג ליזא ל"א ךב לטק אניוה אלוגנרת ארקד ילוליא הל רומאו ךמאל גולג ליזא ל"א אלו ג ג רת
 ירג '\ רש 'ע ךורעבו ,נ'חעו 'וכו םהיתב ינש המ םייקל ךל לטק אניוה ירוש ימא תעטק יאד ירוש ימא תעטק אלד
 ייעו דמש ןמ רזגנ אוהו יארמשאל רחא םש ןורמישו ,שיייעו אתחורד ןוהבר ןורמשא אדיש תיב קפנדמ ר"יומ קתעוהש
 תוחורהש םושמ 'וכו אלגנרת :ארקד ךמיאְל גילג רמאו ,219 דצ ב"ח אידעפאלקיצנעבו 242 דצ ןילמ ךרעב םג
 'וכו ושארב ומד רבגה תאירק םדוק ךרדל אצויה 'א א"כ אמוי אתיירבב ןכו הלילב אלא קיזהל תלוכי םהל ןיא
 רתפיו שרודו ,לובמה רודב וכו טיקשי אוהו 'פה שרד םויס הז  .וינפ ריתסהשכו 2  :ןיקיזמה ינפמ םש י"שריפו
 ריתסה המו הרושכ תישע אל ול רמאי ימ ץראה ןמ םלוכ םתיחשהל רזגו םהמ ויגפ ריתסהשכ ןנרושי ימו םינפ
 רבד יוכו לובמה רוד הז יוג לע דחי םדא לעו יוג לע ינשמו אלמ םלוע דבאלו םתמ וינפ ריתסהל האר המ 'ולכ
 ןמ םיאצויה חנ ינב יהיו ודבל הנמ דחא םדאמ וא לובמה רודמ המואמ ומלוע דימעהל היבקה יגפל אוה רחא
 לכ תא חמיו לובמה תא םהילע איבה םהמ וינפ ריתסה המבו םש ר"יוב רבכ שרפמ רמאמהו ,'וכו הביתה
 רחי דחא םדאמ ומלוע תא רימעתל ול היה דהי הנ הז םדא לובמה רוד הז יוג דחי םדא לעו יוג לע וגו סוקיה
 ,לובמה ימ תא םהילע איבהש םהמ ריתסה הָמו קתעוה םינג ןיעמבו ,תחא המואמ ומלוע תא דיטעהל ול היה
 ןכו אתיל ליייכבו ,'וכו חמיו ר"'הה 'וכו םהילע איבהש םירחואמה י"כו ייסופדב לגש ומכ הפסוהה האב רי"יומו
 יניבו ,ל"יכב ה"כ .אתשוה 8 :םהמ ויגפ ריתסה חמו םג גייל כיייכו 'א א"יכו ו"יכבו ,בויא טוקליבו ג"יכו פ"יכב
 הנממש הייתש ןבא 'ג במ היפ אמוי 'שוריב ןכו (התשוה) אתשוה ייגה אפידעו ,תתשוה היגהל 'נכ ת הגוה יטיש
 תביתכו ,םלועה לכ התשוה הנממש היתש ('י 'ג) ףסכ השע וידומע 'פ (ו"דו ר"פדב) ר"שהשבו , םלועה התשוה
 רמאמה ייפש 'רג .'וכו ידימ ןיא 7 :אחממ 261 דצו אמרמכ 220 דצו אהשו 101 דצ ליעל ומכ ף"לאב אתשוה
 אוה סחו 10 :שרדה הז ללכ גיל יריכמ 'קליו כייכו גייכו 'א א"יכבו ,םלועה תומואמ םדא םוש ליצמ ידיב ןיא
 םש לצא םינב ןאכ ורכזוה אל ןכו 'וכו שוכ םח ינבו 'פב ןמקל ונמנש םירחאה וינב ןאכ ורכזוה אלו .ןענכ יבא
 | טיי'צפ ןמקל ייסופדה תחסונב ןכו ,השעמה ותוא השעש תולפשהו תותיחפה יבא אתחפד יובא ןעגכ יבא שרודו ,תפיו
 םחו אתיא םש במ אמוחנתבו ,אתחפ אתהפ 'ע ל"תמעבו תחפ 'ע ךורעב ייעו 'וכו אהחפד םיחא םיחא יולו ןועמש
 תוחפ ש לש יבא אוהו 'וכו אוה םחו שרפמ בוט חקלבו ,חו רפ יבא אוה ןענכ יבא אוה םח היכרב 'ר רמא 'וכו אוה
 תישארב) הדכ רעתו 'גרתו ,ץראה תא האלמו םיצב הקירהש .הרבוע תצפנד 11 :462 דצ ג"מ קלח ח"מב םג ייעו
 ,ץפנ 'ע להוב-סוינעזעגו ל"תמע ייעו תצפוגו אלמתש 'וכו הרעמו הלממ אהתש יא בי'ע תובותכבו 'וכו תצפנו ('כ דייכ
 ישוריו 'ב ג'ס ןילוח "יעו) וכו םיגד .ירבוע ינמיס ךכ, םיצב ינמיסכ יוכו ןרבועו םיגד יבריק 'א ימ ז"עב ומכ הרבועו
 ט"קלבו ,ארבוא ארבו סילב ומכ (? (ארבוע) הרבוע תארוה רקיעש יל בתכ פעל הייאר ידידיו ,(יא בי'מ ביפ ז"ע

 ) ₪4. 5) ד ז₪
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 5 חה ול השרפ הנ

 איברעב יול - 'ר רמא םהיליוע ןאצכ וחלשי  ,םהינבל םינב םיאור ויהש םהיניעל  םהיאצאצו
 םיריעשו רמא תאד ךיה אידיש ןילהכ (סש פש בויא) ןודקרי ןהידליו  ,אליוע  אקונימל  ןיחווצ <

 רוצ יל אבהו אצ הנבל תרמוא התיה םויב תדלוי ןהמ תחא התיהשכ .(אכ גי היעשי) םש ודקרי
 התיא אדחב הוה אדבוע ,ךרובימ ךותחל רג יל קלדהו אצ הנבל תרמוא התיה הלילב ,ךרוביט ךותחל
 ,ןודמיש הריש היב עגאו קפנ ,ךררש עטקאר אניצוב יל קלדא לויא הרבל הרמא ,הלילב הריליד
 רמא ,ךתי לטקו ךחי יחמ אניוה אלוננרת ארקד ינמוליאו אלגנרת ארקד ךמיאל גילנ ליזיא היל רמא
 ךלטקו ךחי יחמ אניוה ירוש ימיא תעטק וליאו  ,ירוש המיא תעטק אלד ךמיאל גילג תא ליז היל

 י : זיפפ שיכ ןפקל "פ 1 =

 . ,תג'או [ןיחווצ ל | ?אד היברעב ,ן אייברעב | נפ ןהינב ינבו ןהינב :יתכא]ְד םהינב ינבו םהינב 1

 ' ,אָו [ןילהכ | יתכנ פהידלוו | ?אד הליש | ית"אפד אקוניל .עגו [אקונימל | עפ ןירוק .יכלאְד ןיחוצ
 [םויב** 8 | *א ןידש .כ היירש .ן היידיש .ית?אפד אידש .ל איריש [ג אידיש* | ת ןילאכ .יכנ"אפד ,ןיליאכ
 /יתופ [הלילב | יתד ךווכנט :כגופ [ךרוביט 4 | ל יא .'א תומוא [יתכ?אופְד תרמוא התיה* | ל ןהב
 תא | ת?אד קלדה .יגופ [קלדהו | ל ימא ,פ תלמוא [יִתְכְוְד תרמוא התיה* | ך אלולב , הלילבו
 ,יתכ אתתא ,'אָד אתתיא .ְ] אתיא | "אד ךליד ארמט  ,ית ךווגט :כנ'א] [ךווביט | ית'ַאָו רגה
 ,םכ ליזיא [לזיא | יגְו הנבל | ן ימאו | יתג'או אילילב ,כ אלילב | 'א הדליד .יתכנ"אוד תדיליד 5 | *א אתחנא
 |-ן רכה תא | ילאד ל :תכגי'או [יל | יו קלדהו .כ קילדאו ,תנאד קילדא | ג ל .יו אצ .תאד ליז
 /1 הדיש | פ עגפ .יתכגאוד ענפו [עגאו | | ךווביט :יתגא ךרוש :פ ךודש | פ5 עוטקנו .יתכ נא עטקנד
 סע ןיד ןיקסעתמדא [רמא 6 | ?א תוחורד ןהרש ,י ןורמוש ,נְ] ןורמש .ת"אד ןודטש | יתכנאפְד אדיש

 | יעתאד ליז .גופ ליזא :כ [ליזיא | כ ₪ אלגונרת ארק יכהדא הימע קיסעתמ הוה /פ -. אלגונרת ארק ןיד
 ,ןר אלוגנרות . . ,יע"אופְד אלוגנרת . . [אלגנרת ארקד | יעכ'או ךמאל | יירתכנ'אד גולג :.ע'אָו [גילג
 ; פפ [אלגונרת | כ ארק | כ אל יאד ,'א אלולא ,י ילולאו .ע ת"א אלמלאו ,ןיינמ וליאד , ינמ וליאו | א יל

 ליטקו .כ [ךתי לטקו | 'א יל .פ ךל יחמ .כ ךתי אניחמ ,ג'אְוְד ךתייחמ .ע [ךתי-יחמ | יעאְוְד אלוגנוה
 .ע'או [גילג | .ן לזא ,ג ליא7 | 'א ךלטקמ ,ן ךל לטקו .ע ךלטקו .?אד ךתילטקו. .ינפ- ךתי
 .לאָד אמא .יעתכגו אמיא | י אעטק | יג ךטיאד (י אמיאל) המיאל .כ'א ךמאל | י גולגו .תכנ'אְד גולג
 ,?א אלמלאד ,ןְך אלמלאו ,יככ ולאד /'א ולא ,ן וליא ,ן) ולאו | ('א 'ל ירוש--אלד) ,[ך יארוש ,] יירוש ,ן) יררוש
 ,*אד היתעטקד ,ג) יררוש . . תעטק ,כ יררש . . תעטק .ן . . אמיא תעטק ,*'א ירוש ימא תעטק | יָך ילמליאד
 ,כו ךתילטקו ע [ךלטקו | א יל ,כ ךתיחמ ,ןיֶד ךתייחמ ,ל ךהי אניחמ [יעת"א ךהי יחמ* | ןך היתעטק

 |  'א ךלטקמ ,נ ךתי לטקו ,יִתְד ךתי ליטקו
 דחא םויל 'מא ןיגברו 'וכו ןאכ רומאה ןוכנ ףא םימי תשלש ןלהל רומאה ןוכנ המ 'וכו םינוכנ ויה ןלהל רמאנו ןוכנ ןאכ-
 ףא .'וכו ןלהל רומאה ןוכנ המ יוכו ןוכנ היהו ןלהל רמאנו ןוכנ ןאכ רמאנ תדלויו (תרבועמ ר"פדב) תרבעתמ השא התיה
 קתעוה םיגג ןיעמבו ,('ו ח"כק םילהת) ךינבל םינב הארו כ"הלכ .םהינבל םינב 1 :נ"'חעו דחא םו* ןאכ רומאה ןוכנ
 נ'חב םג 'יעו אליוע אקונימל ןירוק איברעב 'יגה לוע יע ךורעב .ןיחווצ איברעב :  נ"חעו ר*יוב ה"יכו םהינב ינבו םהינב
 חיי ט"ו איי זיט םש דועו 'וכו וחלשי יפב .בויאב קר ארקמב אצמנש ליוע שרפמ יול ירו ,275 רצו 954 רצ ליעל
 ןירוק אייברעב יול ר"א ןותיקיני .םהיליוע 'וכו וחלשי 'יגה םש ריייובו ,('אליוע קוניתל איברעב ןירוקש .ןושלה ייפע
 איתפ .אקונימל .ןיחווצ איברעב יול יר רמא םיטבשה וליא 'וגו םיאתפב אראו אתיא זיפפ שיר ןמקלו ,אליוע : אקוניל
 ןושל .וא ןירוק איברעב וא ןיחווצ איברעב ןונגסב תויברע תולמ י"ע םיבותכה תולמ שרפל יול יר לש :וכרדו ,שייייעו

 אמוחנת יד ייס בימפ רייומש (גיי יב) ךדיעא המ יפלו (ויט 'א) יריבא לכ הלס יפל רייכיא יה 'יס ה"'כפ ריייו 'יעו אוה יברע =
 רישהש (יט 'יס םש אמוחנת) יז 'יס המורת במ אמוחנה 'ג 'יס :א"פ ריו (ו ייפ םש אמוחנת) יח 'יס עירזת ביימ
 עשילביב איד ארוהי 'חה רמאמבו 808 דצ בח היי'גאבו טיעפ ףוסו 'ה 'יס גייספ ןמקל עייעו ('ג-יד) ךתמצל דעבמ פל:
 םידקרמש שרודו ,םהידליו בותכ ארקמבו ,'בו 'א אייוכו וייוכו פ"יכבו ייסופדב היכו .ןהידליו 2 4:  דצ וכו עזעגעסקע
 א'דכ ןדיש רבג וכו ריעש שיא יחא ושע ןה  היספ ןמקל :שרדח ןכו ,'וכו ודקרי םיריעשו -א'דה - םירשה ןתואכ
 וחבזי ינש םירש אלא ולא םיריעש .ןיאו םיריעשל םהיחבז דוע וחבזי אלו יח 'יס בייכפ  ריייובו - וכו 0%
 תביתכו ,נ'חעו םימעפה יתשב יתהגה ןכ .תרמוא התיה 8 : םש ודקרי םיריעשו ינש םיריעש אלא ולא םידש ןיאו םידשל-
 יוגה ה"פ ר?יובו ,הכריד 160 רצו הניקניקו 120 דצ ליעל נ'חב עייעו 189 רצ בי"ח ל"תמעב םג -יע ד"ויב  ךרוביט
 תלילב :תדלוי התתיתשכו ךרוש תא תכתוח ינאו 'וכו ךל הנבל תרמוא התיה 'וכו ןהמ תחא התיהש ןויכ רציכ אה-
 ךררש. ('ד זיט לאקזחי) ךרש תֶרכ אל מיילכ רושו- ,ךרוש תא תכתוח ינאו רנה תא יל קילדהו ךל 'וכו .תרמוא התיח-
 גלג 'ע .ךורעבו ירוש ךררש  ךומסב ונינפלו ,הירוש קספתא אלד םש לאקזחי "גרתב ןכו ,('ג יז ש"חש) רהסה ןגא
 אצי ךרובט .ךותחאש רנה יל קלדה ךל הנבל הרמא הלילב הרליש תחא השאב היה השעמ .הוה אדבוע 4: -:ייררושי
 ערוה ךל ל"א .ךיתגרהו ךיתיכה לוגנרתה ארקש ילוליאו לוגנרתה ארקש ךמאל עדוה ךל ל"א ןודרמיש רשה וב עגפו
 יוגהו ,'וכו םולש םהיתב-ה"'ה ךיתגרחו ךיתיכה ירובט תא ימא הכתה וליאו ירובט תא .ימא תכתח ל
 ייע ליז ליזא לזיא ליזיא יוויצה תונושלו ,('ב זי תוכמ) 'וכו הימיא אדיליד ומכ הדיליד 'יגהו ,152 דצ ליעל ומכ התי א
 ןודמיש הדיש היב עגא 'ג 'יסב הטמל ןכו עגנ ןמ לעפא ןינב עגאו ,246 רצ ןאמלאד עיייעו טש נ"'חבו 266 רצ ליעל םג'
 ןכו עדוה גילג 'יפו ,יוכו ןתנוי יר היב עגא (דייי יג) לכ יכ יתעדי 'פ (םירחא ייסופדבו ודו ריפדב) תלהק שרדמבו'
 'וגהלו ,םש ךורעב םג ייעו חבש תארוהב ןירצונ לש ימלשורי ילב ןיגלג אצמנ דועו .עודיו יולג הגילגו הליג סי'לב 'גלג
 תמויוקמו - ילולוא תתארותש ינ מו לי או ייגהו ,672 רצ דייח: ל"תמעו 560 דצ בי'ח ר"תמעב 'יע אלגונרח אלגנרת
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 ול השרפ

 298'ר שרד (טכדל בויא) 'וגו עישרי ימו טיקשי אוהו יונו םיאצויה חנ ינב ויהיו (חי טס

 ערוי ןיאו  וינפ לע הליב םיחתומש ןיידכ ומלועמ (סש םש) םינפ רתפיו ומלועמ טיקשי אוה ריאמ
 אל ורמא ,עישרי ימו טיקשי אוהו יתכד המו ןוהל רמא ,ריאמ ךייד ול ורמא ,ץוחבמ השענ המ
 םהיאצאצו םמע םהינפל ןוכנ םערז ,םהל ןתנ הוולש המו ,ןיבייח המו לוכמה רודל הולש הנתנ
 התיה] םימי תשלשל רמא יול יר (אי סש סש) יוגו םהיליוע ןאצכ וחלשי .(ח אכ םש) םהיניעל
 המ .(וט טי תומש) םימי תשלשל םינוכנ ויה ןלהל רמאנו ןוכנ ןאכ רמאנ תדלויו תרבועמ ותשא
 רמאנש רחא םויל ימא ןינבר 4 ,[םימי תשלש ןאכ רמאנש ןוכנ ףא םימי תשלש ןלהל רמאנש ןוכנ
 ,[רחא םוי ןאכ ףא רחא םוי ןלהל ינש ןוכנ המ] (ב רל סש) רקבל ןוכנ היהו ןלהל רמאנו ןוכנ ןאכ

 : ס'"'פ סנכ סלקיו ,ס"קספ יכ כויס יקי 1

 לעו ונרושי . . רתסיו . . ,א וגו ונרושי ימו םינפ רתסיו . . ,ןַפ עישרי [רגו עישרי | .כנאפ -. 'תכ [אוהו
 ,ית ריתפיו .כנ'אופ [רתסיוו | כו ומלעב | יתכגאד אוהו .ןפ [אה 2 | תכנ'אְד דחי םדא לעו יוג

 | תכאפד הליכ ,י ןולו .גָן ןוליב | ן ןתונ אוהש [םיחתומש | א ומלועל ,כ ומלועב | ?אְד ריתסי
 גו ןול | ת"א הארי אלו ול רתס םיבע לובמה רוד ורמא ךכ = :יכנ'אופ [(ית ץוחב) ץוחבמ 8 | וניאו
 | תאד ל .יכ אל ול .פול .גו'ך [אל | 'א יאמו .?אָד איה המו ,ן אוהמו .יכנפ [והמו | ₪ םהל
 ,'א ןבייח המל ,כנ ןבייח הטו ,יך [ןיבייח המו | הולש | 'א ןתנשכ ,ת'אְוְד ןתג , 1 הנהינ ,יכ'ך [הנתנ 4

 יאו - ןינברו יול יר .פ'ד [יול יר 5 | ן ובייוח המ ינפמו ,י ןבייחל אלא , [ך ןבייחו אבו ,?אָד ןבייחו אב ימו
 (*א השא) ותשא התיה [כגפ'ל תרלויו -- התית* | יִאְד 'גל .ןך השלשל ,כנְו [תשלשל | תכנד ₪ ןנברו . .
 | !א תודלויו תורבועמ םהיתושנ ויה ,י] תדלויו תרבועמ (י םהמ) ןחמ דחא לש ותשא התיה : אָד תרבועמ
 תשלשל* | כ ייה| | גופ ןוכנ ₪ [יתכאד"ל ןלה* | ו ןכ | תכ'אד אש [ינ'אפ"ל ךמאנ* 6
 [כגו תשלש* | ןרפ ןאכ [ןלהל* | כ'אפ רומאה [ג"אַוְך רמאנש* 7 | אד יל .כ ישילשה םויל [יתנפ"ל םימי
 ,ם ןאכ רומאה . . ףא [נאַוְד ןאכ (ן ןכ) רמאנש ןוכנ ףא* | ?א 'גל ,ןך השלשל ,ָך תשלשל ,'אָפ השלש
 | [ך השלשל ,*אְד תשלשל ,'א יג ,ם השלש [כ] תשלש* | 'א ןאכ ףא .ןךפ ןלהל (ןך 'מאנש) רומאה . . ףא
 ,2ג תרלויו תרבועמ ןהמ דחא לש ותשא . . םויל ,?אְד תדלויו תרבועמ השא התיה דחא סויל ,' [דחא םויל
 [ןוכג** 8 | רמאנ | א תודלויו תורבועמ םהיתושנ ויה 'א םויל ,| תדלויו דחא םויל תרבעתמ . . לש ותשא התיה
 רומאה . . המ [תכנאך"ל ןלהל --תמ* | תו יל רקבל --תיהו | תכ'אוד ןוכג = .ינפ [ןלהל | ל ל
 ינש ןוכנ ףא ."ל ןכ ףא [יאפ ןאכ ףא* | ןרקבל ןוכנ היהו ביתכד .-, [רחא םוי* | י ןלהל ןוכנ המ ,'ַאְו ןלהל
 | ן ןכ רומאה ןוכנ ףא , ףכ] ןאכ

 ריילקתת 'ר ילשמ 'קליבו ,גי'חעו רכב ןכ סרוגש עמשמ ('וכו תרות ולא יצפח רייפדב ספדנה 'יפב ה"יכו) ןוסמ ולא ךיצפחו הרות
 רשפאו ,(םש תאפ הארמ הפיב 'יעו תייד ולא םיצפח וכו תובוט םינכא ולא ךיצפח םש .יגהו) ימלשורימ רופיסה קתעוה
 ירחאו ,ירמאד תיאו ןושלב 'וכו הירבל היל רמא ק"ממ רמאמה קתעוה סש ר''פדבו) עשוהי 'קליב םג ימלשורימ קתעוהש
 םש ררדסנ כ'חאו "וגו יתוא עודיו לכשה ללתתמה ללהתי תאזב םא יכ 'וגו, םש אתיא רשפיאש הוצמב תולמה
 :(וכו יתעמש תיגמה רמא םש ףסונ ויד טוקליבו ,יוכו תיעב המ היל ורמא כ'חאו אבל דיתעל דע יוכו חלש ןבטרא

 גילפ ןאכ 'א א"יכבו ז'ל רפסמב הירחאלש השרפה תנמסנ ןוכנלו השרפה רפסמ טמשנ לייכב .ןל השרפ
 וא טקוש אוה טיקשי אוהו שרוד מ"ר  .ומלועמ טיקשי אוה 2 :  תחותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ה"'לפ ו"יכו 'ב א"יכבו
 ג"חעו) וינפ לע ןוליו ןיחתומש הזה ןיידכ ומלועמ םינפ רתסיו ןכו םיעשרה ישעמ לע דיפקי אלו ומלועט ומצע טיקשמ
 ןכ בותכה שרפל ו"'חו (סייפפ ךייד 200 דצ ליעל ו ןוגגס ןכו) ריאמ ךייד ול ורמא 'וכו עדוי ןיאו (265 דצ ליעלו
 תנתנ אל םעישרי ימ םהל ויפא ךיראהו םיעשרל תוולשו טקש ןתנשכ עישרי ימו טיקשי אוהו 'תכד ותמ אלא
 ריתסהשכו ונרושי ימו םינפ רתסיו 'וכו ןוכנ םערז םהל ןתנ הוולש המו ןיבייח חמו הימתב לובמה רודל הוולש
 הגוכנו ,יוכו 'מא ןינבר וכו רמא יול 'ר םירמאמה י"ע ררפנ ןינעהו ,תרושכ תישע אל ול רמא ימ םהמ וינפ
 פשו ,רייומ הפסוה אוה ילואו ,'וכו לובמה רוד ורטא ךכ מיר ירבדב גילד בויא 'קליבו יתנייצש י"כבו ונינפל 'יגה
 אוהו מיר שרד ו"דו ר"פרב םש יגהו 'וכו חישמה ןהכה םא 'פל החיתפב הנושארה הטשל וז החיתפב ושמתשה
 לוכמה רוד ורמא ךכ ץוחכמ השענ המ האור וניאו םינפבמ ןוליוה תא חתומ אוהש הזה ןיידכ וכו ו מ ל וע ב טיקשי
 ,'וכו םתל ןתנ הולש המלו ןביי חו אב ימו לובמה רודל תולש ןתנ 'וכו טיקשי אוהו אלא 'וכו ול ורמא 'וכו
 עטוקמ לייכב .רכו יול יר 5 :נ"חעו 'וכ| הולש המו .ןבייחו אב ימ 'וכו הולש ןתנשכ קתעוה דייל בויא םינג ןיעמבו
 רחא כתכב סלשוה יטיש יניבו ,רקבל ןוכנ היתו ןלתל ינו ןאכ ינש רחא םויל 'מא ןינבר םימי תשלשל רמא יול יר
 ןכ ףא רחא םוי ןלהל ינש ןוכנ תמ םימי ילשל םינוכנ ויח ןלהל 'גו ןוכנ ןאכ 'אנ תדליו תרבועמ ותשא חתיה,
 ויכב ייגהש ומכ ןהמ דחא לש ותשא 'יפו םירפסה בורב אתיא 'וכו תרבועמ ותשא התיה 'יגהו ,יתחגהו ידחא סוי
 בויא םינג ןיעמבו . ,יוכו םירוביגה ה"דב 285 רצו 'וכו דיאצ הוהד ה"דב 265 דצ ליעל י"מב שימ םג 'יעו טוקליו
 ,םימי תשלשל םונוכנ ויה ןלהל רמאנו ןוכנ ןאכ רמאנ תדלויו תרבעתמ השאה התיה םימו השלשל קתעוה איכ
 רמאג תרלויו (תרבועמ ר'פרב) .תרכעתמ ןחמ השא התיה םימי השלשל רמא יול 'ר 'ינברו יול 'ר ייגח םש ריייובו
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 רחא גוז םהמע חליש בושיילש םדא ינב ןהש םתוא הארש ןויכ :  םיתמ ויחיש דע ( םש םש)
 םיהלאה ךאלמ עפיו בותכ רככ שרד ןוהנמ רח ,ךרדב םישרוד המ עריל םימכח ירימלתלש
 ןנעה דומע עסיו רמול רומלת המ (טי רי תומש) םהירחאמ ךליו לארשי הנחמ ינפל ךלהה
 הכפה לארשי רגנכ החותמ התיהש ןירה תדימ התוא אלא ,(םשפש) םהירחאמ דמעיו םהינפמ
 8 םלוע תיוב רוכול היתיארו ןנעב תשקה התייהו שרד הנרחו :םיירצמה לע החתמו היבקה
 תרימ וז ץראה לע רשא רשב לכב היח שפנ לכ ןיבו הלעמלש ןירה תרימ וז םיהלא ןיב
 לכו 'א רחא בותכ שרד הנרחו :הפר ןטמלש ןידה תרימו השק הלעמלש ןירה תרימ ,הטמלש ןידה
 םיצפח .(וט ג םש) הכ וושי אל ךיצפה לכו 'א רחא בותכו (אי ח ילשמ) הב וושי אל םיצפח
 הייח 'רב ימוחנת 'ר םשב אחא 'ר ,תוילגרמו תובוט םינבא וליא ךיצפח ,םיבוט םישעמו תווצמ וליא
 10 : (גכ ט הימרי) יו לכשה ללהתמה ללהתי תאזב םא יכ אלא הב וושי אל ךיצפחו ייצפח

 סספוכמ ,(טיי ד"י סועע) ד'פ 'כ 'כמ סישכ (פכיכמ ייע 4 = : זילכ יכ סלטנ 'קלי ,סש עטוכי 'קל 8 :סש עטוסי 'קלי 1
 : יד וע "פ סספ יוכי "עו ,סש עסוסי 'ק5י 7 |: סש עפוסי 'קלי ,ל"ס 'כ עוקלי 5 : סש ייימשכד '

 | תכ'אפד ןויכו .יג'א [ויכ | יתיאוד םיתמה .כנ'אפ [םיתמ | כפל ויהיש [יתאוְד ויחיש* 1
 | ל םידימלת |ידימלת** 2 | 'א יל ,ך יא [רחא | או םמע | חלש | יכנפ בושי | ם ויהש | כ הארש ,1א םארש

 | ילאד יתכ .תכנופ 'תכ | כ"א יל רגכ | ך ןוהגימ [ןוהנמ" | ?א דחו | תת ןה :אָוְָד פה ₪ ;יכנפ [המ
 דגנכ | ית 'ל ,?א םהידצמ -, [החתמו 5 | "א 'ל םהירחאמ -- םהינפמ 4 | א יל םהירחאמ --- ךלהה 8
 , כא אנירחאו ,(עשוהי) ינ'ִא אנירחו | א םירצמל ,(עשוהי) ו?א םירצמ . .(חלשב) יתוכ פד םירצמה . .,1ך1ן םיירצמה

 ,(םש) יִגָפ [םיהלא | (םש) י . . ביתכ רבכ :תכאפְ התיהו (אְד 'יתכ) 'תכ ,1] התיהו | 5 דחו ,ןךְד אנרחואו
 | יכ הז | ג'אופ ןלעמ 6 | י הז | אד םיהלא ןיב (?א 'וגו היח שפנ ,]ך היח שפנ) שפנ לכ ןיבו ₪

 | חו הכו [הפו | יתכאחפד הטמ ,ן [ןטמ | (עשוחי) יכפ לשו .ן לש . . תדימ | 1 ןלעמ | 'ִאְו ןטממ7
 | רמוא 9 | .עתכגופד דחא 8 | רמוא | יא ןוהנמ . . ,ך ןוהנימ . . ,פ דחו ,2 אגירחאו ,ינַא 'אגירחו

 ,פגופ [רג | 5 םוחנת 'רו סחנפ ירד ,רנְוְד םוחנת יר ,ךכ אמוחנת 'ר | ירעתגנאד תוצמ :םוָפ 'ְד [תווצמ 9
 ולא (?ך יצפה) םיצפח ,תכ'אְך יצפה .גופ [יצפה 10 | (א 'ל הייח--םשב) ף ר"ב ,ך רב

 | 'א >> ךיצזחו [יצפת] [אל |  ך ןוממ ולא ,1א תוילגרמו תובוט םינבא ולא = [ךיצפחו = | 'ך'א תרות
 יתוא עודיו . . ללהתמה ,ף יתוא עריו לכשה . . ,?א ללהתמה) 'וגו לכשה ללהתמה | תד ל :כנ'אופ [אלא
 טפשמ רסח . . ללהתמה ,כ 'וגו דסח . . ללהתמה ,[ך רסח השוע י"" ינא יכ יתוא .. ללהתמה ,ויִא הגו
 תא)- וניברל חלש ןבטרא ₪ כנאופ [(גו י"י םאנ יתצפח הלאב יכ ץראב הקרצו טפשמ . . ללהתמה ,ך 'וג
 /[ך היתווכ אביטד אבט הלמ) היתרבר אבטד אביט אלמ יל חלש היל -רמא ןוטמיטא ([ך תוילגרמ) תילגרמ (' וניבר
 ימיט הל (ָך אלד) תילד אלימ ךל תיחלש אנא היל ([ךְד רמאו חלש) חלש הזוזמ אדח היל חלש ('ו אבט אלימ
 ּיִל תחלש אלא רוע אלו הב וושי אל ךיצפחו יצפח היל רמא (][ן דלופ) רלופ רח אבטד אלימ יל תחלש תאו
 ךכלהתהב רמאנש ךל ארטנמ איהו ךימד תאד אלימ ךל תיחלש אנאו הל רטנמ ךירצ אנאד אלימ (ך תחלש)
 דיתעל ךחישת איה תוציקהו התימה תעשב ךילע רומשת ךבכשב ([ן ב"הועב) התזה םלועב ךתוא החנת

 | יתד אגל (ית אובל)
 םיתמ וי חי ש דע יתהגתו ,השונה תא םלשל לכות ןעמל יוכו םילכ ךל ילאש יכל הל רמאש הגושארה ןמ הלודג
 םימי וכיראי וליפאש אלא מיהחת דע ויחיש ושוריפ ןיאו נ'תעו םיתמה ויחיש דע םש םיכלמ י*"שריפב אבוה ןכו
 תליש :191 דצו 174 רצ ליעל 'יעו תעדה בושיי לש  .בושיילש 1 :  םתסנרפל ןמשה עפש קיפסי מ"החת רע
 לפכנש שרפל ןיאש .ןנעה דומע עפיו ל"ת תמ 8 : חלש אתיא םירפסה ראשו וידכו ,ריפד שרדמב היכו .םהמע
 רמאנש םוקמ לכבש יוכו ןידה תרמ התוא 'וכו םיהלאה ךאלמ עסיו שרודו ,ןנעה ךומע אוה םיהלא ךאלמו ןינעה
 יו ךאלמ אצומ התא י"בשר- תא ןתנ יר לאש םש אתליכמב אתיא ןכו ,808 דצ ליעל נעו ןידח תדימ אוה םיהלא
 םינותנ לארשי ויהש בותכה ריגמ ןייד אלא םוקמ לכב םיהלא ןיא ל"א םיהלאה ךאלמ עפיו רמוא ןאכו וכו םוקמ לכב
 .הלעמלש ןידה תדמ וז 6: :םש תומש ן"במרבו ע"בארב 'יעו םירצמ םע דבאהל םא לצנהל םא העש התואב ןידב
 תי'פיב בותכ ןכו ,השק הטמלש תרימ וז 'וכו היח שפנ לכ ןיבו שרדה םעטו ,ןידה תדימ אוה םיהלא כ*ג שרוד
 אלו וז השרדל ךרצוה המל השקה םגו ,הלאב יתיסנ אל יכ היח שפנ הטמ לש ןידה תדמ ארקהל ט"מ יתעדי אל
 ייפע ת"הע יישריפב שרפמש ומכו גוטקל ה"דמ אבתשכל םלועל ד"המ ןיב תוא תשקה היהיש בותכה ושרפ
 םעט שרפמ י"כ רי'ב "יפבו ,הטמלש ר"'המ וז ץראה לע רש א וכו היח שפנ לכ ןיבו וקייד ילואו ,שרדמה
 ליעל ייעו םימב דבא םלועה ןיאש הלעמל תישענ ןידה תרמ ףא הטמל תישענ ןידה תדמש ןמז לכש ךרמלל שרדה
 רמוא דחא בותכ אחא 'ר םשב ירמ רב אבא 'רד יובא אבא 'ר םש ימלשוריב  .'וכו דחא בותכ 7 : 252 רצ
 ךיצפח תוילגרמו תובוט םינכא וליא םיצפח הב וושי אל ךיצפח לכו רמוא דחא בותכו הב וושי אל םיצפח לכו
 (ט"מו תוצמ ולא ךיצפח 'וכו תובוט םינבא ולא םיצפח םש ימלשורימ קתעוה ץפח 'ע ךורעבו) הרות ירבד וליא
 אבט ילגומ דח שודקה וניבול חלש ןבטרא רופסה םש ךמסנ הז רמאמלו ,'ה םאנ יתצפה הלאב יכ ביתכד
 לייא רלופ דח 'וכו תיתלש אנא תמ היל רמא הזוזמ דח היָל חלש התווכד הבטד תלימ יל חלש ל"א ןוטימיטא
 ימלשורימו ,ךתוא החנת ךכלהתהב ביתכד ךל הרטנמ איהו ךל ךמד תאד 'וכו דוע אלו הב וושי אל יצפחו ךיצפח
 ךכלהתהב רמאמה ףוסו ,(כ"ימבו א*אב הגוה רככו היתרבד אבטד ו"דו ריפדב םש שבתשנו 'יסופרב הז רופוס ףסונ
 'יס 'ב י;שמ שררמבו 'א איכ הטוסב שרדהכ אבל דיתעל 'וכו תוציקהו התימה תעשב 'וכו ךככשב ז"הועב 'וכו
 ולא (יצפח) םיצפח םש שייממו ,רייב 'יפב ,םג רכזוה אלו י"כ ראשו ל"יכב אתילו תיייכב דוע אתיאו ,'כ 'ס ין איי
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 שדחל השלשו םירשע םויב רמאנ ךכל היינש סעפ : תושר ונממ ולטנו ורזח םידחא םימי וניתמה
 ךל ןיאו (6 ספש סש)םימי תעבש גחהו םימי העבש ושע חבזמה תכונח יכ בותכ יול 'ר רמא ,יונו
 םיחמשו ןיתושו ןילכוא לארשי ויה םימי תעבש ןחואו ,םירופיכה םויו תבש םהב ןיאש גחה ינפל העבש
 תבשה תא ונלליחש ןוע וניריב שיש רמאח ורמא ,רבדה לע ורעטצנו ורוח ףוסבו ,[תורנ] םיקילדמו

 םלועה ינב םכלוכ םהל הרמאו לוק תב התצי םהישעמ היכקה הצרש ןסייפל ידכו ,םירופיכה םויב ונלכאו 5

10 

 ,(סשסש אימ) בל יבוטו םיחמש םהילהאל וכליו הנושארה ןמ הלודג [התיה] הנורחאה הכרבהו ,אבה
 תב החצי יול 'ר רמא ,םירכז ורביעש [בל יבוטו תורוהט םהיתושנ ואצמש םיחמש קחצי 'ר רמא]
 רמול רומלח המ (ה ר בימ) רותאמ ךלתו בותכ רככ שרד הנרחו :אכה םלועה ינב םכלוכ הרמאו לוק
 ול לואשל תאבו ריקוהש (\ םש סש) ןמשה דמעיו אלא ,(ז סש םש) םיהלאה שיאל דגתו אבחו
 רתונב ייחת ךינבז תאו הנושארה ןמ הלודג התיה הנווחאה הכרבה ,ואל םאו רוכמת םא

 : סייככ יס סיכלע 'קלי ,סש עטוקי 'קלי 9 | :'5 '5 סנט ,סט ןטק דעוע ייע ל

 םימי ,?א .[םירחא םימי | ) וניתמה דועו .י'א םשל דיע . . ,יתנלאפ דוע םש וניתמהו ,?אְוְד פש וניתמהו 1

 | יח תושר ,ע'א ונממ תושר | יע יל .תגאופְד ורזחו [ורזח | ן 'ל ,'א דחא םוי ,ע םימי .יתנפְד םירחא

 יעיבשה ,] ךלמה תא וכרביו םעה תא חלש יעיבשה ,פ ['וגו 2 | 'ך 'גו יכ ,1א םירשעו השלש | ?א תינש
 אד יז - - .כנופ [הענש ךל ןיאו | אוְד "יתכ .תגפ 'תכ | ?אְך םעה תא חלש ('ךך 'זה) הזה , [ך סעה . .
 | "א וקילדהו 4 | ןפ םימיה | *א יז ,[ך העבש 8 | ן ןהל ,'א םהל | ןך םימי העבש ,'א םימי תעבש . .
 ,כנ'אופ [תא | ן וגאדו .ל ודעצנ [חכנאפְד ורעטצנו* | גן ףוסנלו | ל יל ,נְך תורינ [תכאופ תורג*

 | ן'א סכלכ | 'או יל םהל | ן תאצי | ןפ ןהישעמ תא ,1א םהישעמ תא | ונינעתה אלו [ונלכאו5 | תיאד יל
 [יתאופד התיה* | יכג הנורחא | ין הכרבה 6 | ן אבה םלועה ייחל | ן ןינמוזמ .ת?אְד ינכמ .כנ'אפ [ינב

 תא ,ך 'היתושנ , ןהיתושנ) םהיתושנ ואצמש םיחמ<* | כל ל [תנאופְד קחצי 'ר רמא* 7 | כגל יל
 ,כפ וונעש ,ן'אְו [ורביעש || כל יל [תנאופד"ל בל יבוטו (ן תוווהט הרהטב) תורוהט (] םהישנ

 | נ'א סכלכ | כ ןהל .תנאפְד םהל -. [הרמאו 8 | ך האצי ,ופ תאצי .תכא [התצי | תאד ורבעתנש
 ולאד אנרחואו ,כ אנירחאו ,יִנ'אָו אנירחו | ן אבה םלועה ייחל | ן םינמוזמ ,?אד ינכמ .תכנ'אפ [ינב
 ,'א רעשה ריקוהש ,כ רקוהש ,ינַפ [ריקוהש 9 | ן המו | יאְד 'יתכ ,תוכנופ 'תכ | כו יל רבככ | ם דחו

 םאו [ואל פאו | ?אְד 'וגו -. [רוכמת פא 10 | ת"אד ל .יכג'אופ [ול | ן הרזחש ,ןןלאְד ןמשה רקוהש
 | יפ הנווחא | (םיכלמ) ו הכרבהו | (עשוהי) י . . אל וא | (םיכלמ) יתכ נא ד רוכמת אל םא"' ,ןָפ רוכמת אל
 | ל ןיב [ןמ** | ל יל [הלודג** | ןךֶו 'ל התיה

 ירדהא יארק ימר אלא ליעלדכ ארותי היל ק"ל אכהד ר ב כ גילד בתכ תייפיבו 4 ,'וכו יעיבשה שדחל השלשו םירשע
 אתילו ךלמה תא וכרביו י"הד לש קוספב םג םש ךורעבו 'יסופדבו ('א איייכמ ץוח) י'כ לכב אבוה סייטבו ,נ"חעו
 < םימי גילו דוע םש וניתמהו ליצד היגה אי'אבו ,גייכו ב"כ םוי ל"רש עמשמ .םידחא םימי וניתמה 1 :םש ארקמב
 אנשילד אפטיש בגא והובתכש אוה ס'ט םירחא םימי שיימו (נ'חב םג 'יעו) דחא סוי םש וגיתמהו היגה תייפיבו .םידחא
 'יעו 'וכו יעיבשה שרחל הע בראו םירשע םויבו י'הד לש קוספב קימד ק'פב ף"ירה 'יג ןכ תעטומה פייכ 'יגכו ,ליעלד
 רמאמ י"פע םיבותכה שרפמ םש םיכלמ קיידרבו ,םש יט קיס זייטו גיל קיס ךישבו בי'מר ייס דיויבו שישרה 'וחב
 ורזח שרחל השלשו םירשע םויבו גח היהש יפל םויה ותוא ועסנ אלו ונממ תושר ולטנ ינימשה םויב יכ ליזר
 קוספה שרוד .'וכו חבזמה תכונח יכ 2 :םש יישריפבו י"תדב קי"דרב םג 'יעו םהילהאל וכלהו ונממ תושר ולטנו
 שדחל השלשו םירשע םויבו םימי 'ז גחה כ"חאו םימי 'ז חבזמה תכונח הלחת ושעש שוריפב וב בותכש םש י"הדב
 תא איהה תעב המלש שעיו היפ 'ח א"מב קוספהו ,'וכו גחה ינפל העבש ךל ןיאו 'וכו םעה תא חלש יעיבשה
 טויבו תוכוס ימי תעבש רחא ויה חבזמה תכונח ימי תעבשש שרפל רשפא היה םימי תעבשו םימי תעבש 'וכו גחה
 וכו המלש שעיו קוספה ושרד ק"מב ןכא ,םש םיכלמב קיידרב 'יעו הכונחל ינימש ושוריפ היהי 'וכו חלש ינימשה
 אמש םירמואו םיגאוד ויהו םירופכה םוי תא לארשי ושע אל הנש התוא ןנחוי רי'א ךנרפ ר"א אהיא םשו .שיייעו
 :'וכו שורד יאמ אבה םלועה ייחל ןינמוזמ םכלוכ םהל הרמאו לוק תב התצי היילכ לארשי לש ןהיאנוש ובייחתנ
 /תומוקמה ינשְב בותכ בל יבוטו םיחמשו םה םג וכרבתנש הכרב הרכזוה אלש ע''צ .'וכו הנורחאה . הכרבהו 6
 תא תלש שיממ הנה 'בב אלו הנושארב אל םתריטפ תעב המלש םכריבש ארק שרפמ אלד ג'עא בתכ ת"פיבו
 םיחמש םתויהד היל עמשמו 'וכו הכרבלו םולשל וכל רמאיש הכרב ןושלב אלא חלשל ךרד ןיאד הל 'יעמש םעה
 יבומו םיחמשד גיעאו הנושארהמ הלודגד עמשמ השרפתנ וז הכרבד ןויכמו הנורחאה הכרבה חכמ היה בל יבוטו
 .יבוטו םיהמש םהילהאל םעה תא הלש (" 'ז א'הְר) ינשב ביתכדמר 'רנ ביתכ םיחולישה 'ב רתב בל
 [ךלמה תא וכרביו םעה תא הלש] ביתכד (ו'ס 'ח א"מ) 'אב לבא םיחמש םהילהאל וכליש ןכריבש רמולכ ב ל
 ארק רכזוהש המו חולשה תכרב ללכמ אוהש אל חולשה רחא םהל עריאש המ בותכה רופיס אוה םהילהאל וכליו
 וכליו אלא 'יפה ןיאש בשחו בותכה "פב ןיחבה אלש אוה העוט דימלת הזיא תהגהד הארנ םהילהאל וכליוד
 והל ליחאד ןלנמו אתיא םש ק"ימבו ,'וכו םהילהאל וכליו ןאכ בותכ םירפסה לכב ןכא ,כ'ע ארק ךדיאכ .םהילהאל
 םתילתאל 'וכו בל יבוטו םיחמש םהילהאל וכליו ךלמה תא וכרביו םעה תא חלש ינימשה םויב אפילהה ינחד
 לע רכז ןכב ותשא הרבעתנ רתאו דחא לכש בל יבוטו הניכשה ויזמ ונהנש םיחמש הרהטב םהישנ ואצמו וכלהש
 אמלשב ומע לארשילו ודכע דודל אבה םלועה ייחל ןינמוזמ םכלוכ םהל הרמאו לוק תב ,התציש הבוטה לכ
 םתיתושנ ואצמש םהילהאל וכליו עשוהי טוקליב קתעוה הז ןונגסבו ,'וכו םירופכה םוי ןוע וחל ליחא ומע לארשיל
 םש רי'ב ןויצה אתיא ןכו ןאכ ריבמ קתעוה יוכו ןדוי 'רו קחצי 'ר םש רמאמה לכו ,'וכו ונהנש םיחמש הרהטב
 המייקתנש עשילאל דיגהלו רוזחל הל היה ךווצ המ יכו .'וכו אבתו ל"ת המ 8 :ר"פד טוקליב רמאמה שארב
 רקי אהיש דע ןיתמתו ואל םא דימ ונרכמת םא לואשל התאבו ןמש לש רעשה רקוהש ןמשה דומעיו אלא וחאובנ
 התיה וז:הכרב םימי ךראל  הינבו איה היחתש ידכ רתונה ךרבתנש .הנורחאה הכרבה 10  :רייב ייפב 'יעו רתוי
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 םוי רוע םש וניתמהו תושר ונממ ולטנ ,םיכסנ תשרפ 'מאד תיאו ,יחוי רב ןועמש 'רמ הרות תשרפ
 םכרביו 'תכ רבכ ןוהל רמאו שרד ןוהנמ דח ,היינש םעפ תושר ונממ לוטיל ונא םיכירצ ורמא ,רחא
 לא עשוהי םחלש יכ םגו רמול דומלת המ (ו בכ עשוהי) םהילהאל וכליו םחלשיו עשוהי
 טבש היה ץראה תא םיקלחמו םישבכמ לארשי ויהש העשב אלא .(ו םש םש) םכרביו םהילהא
 5 ןמ תושר ולטנ הנש ריי רחאל ,ץראה תא ןיקלחמו םישבכמ הנש ריי םש ושעו םהמיע דנו ןבואר
 ךכל היינש סעפ רוע תושר ונממ ולטנו ורזחו םירחא םימי דוע םש והשו םהילהאל תכלל עשוהי
 הוילו עשהילש אילמפ ינב ויה רגו ןבואר טכש ןדוי 'ר רמא ,'ונו עשוהי םחלש יכ םגו רמאנ
 התיה הנורחאה הכרבה ,ותיב דע והווילו ורוח ולש אילמפ הטעמתנש וארש ןויכ ,ןרריה דע ןתוא
 רבכ שרד .הנירחו : (ח סש םש) 'וגו ובוש םיבר םיסכנב םהי לא רמאיו ד"הה הנושארה ןמ הלודג
 :10 םירשע םויב רמול רומלת המ (ופ ח אימ) ךלמה תא וכרביו םעה תא חלש ינימשה םויב 'תכ
 ,תושר ונממ ולטנ אלא ,(י ז.ביהד) ךלמה תא וכרביו םעה תא חלש יעיבשה שדחל השלשו

 6 גיי ןיככע ,ינ ס"יק סיסנז ,6"יפ סלוע כדס 'יע 5

 ו 'א [פיכסנ | ת"אד תיא .יכנ'אופ'ד [תיאו | פם 'ר יפמ [רמ | תלאד ל :יכנופ'ְד [תשרפ 1
 ,1 [ולטנ | ת"א "יכסנ . . תיאו םירדנ ,* םירדנ תשרפ ירמאד תיאו םינסנ .ש ןיד ,1 םיכסנה ,ן ןוה ,1ד 'יכסנ

 ןלוטיל** 2 | כו יל דוע | ינ תושר .ן ונממ תושר ,ךאְד תושר ונמיה ,'א [תושר ונממ | יתכנאד ולטנו

 עברא ₪ [ץראה 4 | יניאופד פג .ע [פג | ל יל ןוכלו*% | על ל [יתכגאופד רכנ* | ל לטיל
 [ץראה -- םישבכמ | ף הרשע עברא לכ ,כנ] הישע עברא | תיאד יל .יכגופ [םש 5 | ₪ הנש הרשע

 [הנש --רחאל ,'א [הנש -- חאל | "אד יל .יכגופ [ץראה תא (י] םיקלחמו) ןיקלחמו (יפ ןישבכמ) םישבכמ
 :יתנ'אוד סירחא :כיאפ [םידחא | פ יל דש 6 | תאד ל .יכנופ הנש הרשע (' העברא) עברא רחאל

 .ת אילסיפ ,נְו אילמפ | תד ל ויה | יכנ'אופ םג 7 | ?א תינש | ופ 'ל דע | יפ יל ונממ | ע ל
 ינב :םו איילמפ ,ינ?אפ [אילמפ | ןויכו 8 | י םהמע חולו ,'א ןוולו ,'א ןווילו ,] ןתוא הווילו | ?ך'א אילמע
 | יכ ותוא וולו .ת?אפְד ותואווילו ,'א והוולו ,ל הווילו [ן והווילו | ?ך'א אילמע ,ןְר אילמיפ ינב ,ך אילמפ
 תשחנבו בָהזבו ףסכב דאמ בר הנקמבו םכילהא לא [וגו | תןאָוְד רמאל םהל ,יכ רמאל םהילא ,)8 [םהילא 9
 /ת"אד הברה תומלשגו .2 דאָמ הבוה תולמשבו) דאמ הברה תומלשבו (| המהבבו שוכרבו 'הזבו) לזרבבו
 סכל ,י בהזבו ..לא ,8 "וגו לזרכבו .. לא ,תוכגאְד םכיחא םע סכיביוא ללש (כ וקלחו) וקלח (] תומלשבו
 ,?אד ביתכ [תנופ 'תכ* 10 | יכפ יל רככ | 'רתאְך אנרחואו :כ'אפ אנירחאו ,י?ְך] אנירחו | 'א םכילהאל
 /1א םירשעו השלש םויב ,ן) ג"כ סויב ;י] [השלשו םירשע םויב | ,] 'תכ ךכ רחאו [רמול -- המ | וכל 'ל :'א בתכ
 | י'אפ ונממ תושר | י'א יל ךלמה ---וכרביו 11 | 5 העבראו 'ירשע םויב .[ךכְד השלשו םירשעב ,ך 'גו 'כב ,?א גייכב

 ורמא דחא םוי דוע וניתמהו תושר ולטנו םיכסנה תשרפ ירמאד אכיאו ייבשרמ הרותה תשרפ עומשל וכלה ירויג
 אלא 'וכו םג ל"ת המ םהילהא לא וכֶליו 'וכו םכרביו ביתכ ןוהל רמאו שרד ןוהנימ דח יוכו לוטיל ןיכירצ ונא
 והשו סהילהאל תכלל עשוהימ תושר ולטנו ידגהו ינבוארה ואב הנש הרשע עברא ץראה תא ןיקלחמו 'וכו העשב
 ל"יכבו ,נ"חעו 'וכו יכ םג רמאנ ךכל ונממ תושר היינש סעפ דוע ולטנו ורזחו םידחא םימי דוע ןענכ ץראב םש
 םהילהא ל א וכליו בותכ ארקמבו ,םהילהאל ָאתיא טוקליו 'יסופרבו י"כ לכבו ,היתמלשהו וכ ליו תלמ הטמשנ
 ולטנ הלחתב אלא סתילהא לא 'ןכו יכ םגו לית המ םחלשיו עשוהי סכרביו ביתכ רמאמה עטיק 'א חלש 'ע ךורעבו
 אתקיספבו ,'וכו ל"ת המ 'וכו חלש ינימשה םויב ןכו ונממ תושר ולטנו ורזחו םימי דוע והשו םכרבו עשוהימ תושר
 יאחוי ןב ש"רמ םיכסנ תשרפ עומשל וכלה (הי'לק הרעה שייייעו) ןנברו קחצי 'רו ירויג ןב תדוהי 'ר אמלד 'יגה םש
 ליעל יימב ייעו) 'וכו ןנעב יתתנ יתשק תא שרדו אמק לע אתושר בסימל ונא ןיכירצ ןירמא םימי 'ג םש ויהשכו
 לע עטוקמה רמאמה םש אתיא 'וכו םהרכא ברקי 'וכו היה ךכ י'ר סשב תיקזחי 'ר רמאמה רחאו ,(829 רצ
 ןב הדוהי 'רו יימסע ןב ןתנוי 'ר םש ק"מבו .'ו כו ךישנ תא ימלשו ןמשה תא ירכמ יכל רמאיו שרדו יאתילת
 ירטפמ אקו רודה ארפצל אתרואב הינימ רוטפיא י"בשר יב םיר דנ תשרפ ונת (םש אמוחנתבו סידב 'יעו) םירג
 ךירצ ריעה .חתואב ןלו וברמ רטפנש דימלת וניבר ונתדמל היל ורמא אתרואב ינימ ותירטפיא אלו והל רמא הינימ
 סעה תא חלש שדחל השלשו םירשע םויבו ביתכו 'וכו םעה תא חלש ינימשה םויב 'נש תרחא סעפ ונממ רטפיל
 לזא ךוכרבילד ןוהיבג ליז םה הרוצ לש םישנא וללה םדא ינב הירבל ל"א 'וכו וברמ רטפנה דימלתל ןאכמ אלא
 אקו יבתי רדה 'וכו סלפת ןפ םייח חרוא ביתכו 'וכו ךילגר לגעמ סלפ ביתכ ידדהא יארק ומר אקד והניחכשא
 הוצמב ןאכ 'וכו הב וושי אל םיצפח לכ ביתכו 'וכו הב וושי אל ךיצפח לכו םינינפמ איה הרקי ביתכ והל יעבימ
 ('אילמפ ינב 7 : השרפה ףוסב 'יעו 'וכו םירחא י"ע התושעל רשפא יאש הוצמב ןאכ םירחא י'ע התושעל רשפאש
 הילמע ינב ויה 'וכו ןבואר טבש ןדוי 'ר רמא שרפמו סרוג קייר 'יפבו ,ומע םיאצויו םיכלוהה ותיב ינב .'ןכו
 ול וערפ ולש היל מ ע הטעמתנש םתוא הארש ןויכו 'וכו םתוא הוילו אוה חרוטו לבס ןושל הילמע עשוהי לש
 א"יכ ר"ב ייפב סגו 'וכו ולש אילמע 'וכו אילמע ינב 'א א"יכב "יגה ןכו  ,'וכו ותיב דע ותוא ווילו ורזחו םה םג
 וארש ןויכו 'וכו םתוא הולו ץראה ומע שובכל ןילמע ויה ולש קסע ינב שרפמו ויה עשוהי לש אילמע ינב סרוג
 ותיבל ידיחי רוזחיש ול דובכ ןיאש ותיב דע ותוא ווילו ורזח ותיבל ידיחי רוזחל ול היהש ולש אילמע הטעמהנש
 וכו ץראה תא שובכל ומע םילמע ןיהש ולש קסע ינב 'וכו אילמפ ינב שבתשנ ספדנבו ט"יכ ר"'ב "יפבו) 'וכו
 תא שובכל ומע םילמע ויהש 'יפ אילמע ינב איינ יב אייכ ןוילגב ףסונ הז ריב 'יפמו ,('וכו הלש אילמפ הטעמתנש
 : נ"חעו ל"צכו ר מ א ל םהילא רמאיו בותכ ארקמבו ,קייר 'יפבו גי'יכו ם*יכב היכו .םהילא רמאיו 9  :ץראה
 (סויבו ל"ַצו) םויב י"הדב 'תכְו ירשת לש בייכ םוי אוח גח לש ינימשו וכו ינימשה םויב םש םיכלמב .'תכ רבכ
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 ףמא ןכ .הימרי 'ר םשב היקוח 'ִר ,אהישמ אכלמ רע םהרבא ןמ ןיברקמ ןנאו  ימיע ינולישה הייחא
 \ ןיירח : ירבו :אנא ןוניא ןיתלת ןיא  ,םהרבאכ םיקירצ םישלשמ רסח םלועה ןיא יחוי ןב ןועמש 'ר
 השמח םא ,ןוהנמ ןיירת ירכו אנא ןוניא הרשע םא  ,ןוהנמ] ןיירת ירבו אנא ןוניא םירשע םא ,ןוהנמ
 [ן : אוה אנא אוה דח םא ,ןוניא [ירבו אנא ןוניא ןיירח םא ,ןוהנמ ןיירח ירבו אנא ןוניא
 :היירפד ןישק אלא ,ןכ רשפיא ,יל שקמ אוהש רבד יתושיק ןנעב יתתנ יתשק תא גי < = =

 < 2/6,חתור תלוס וריכש רחאל ןומיס 'רב הרוהי יר םשב ןרוי יר יונו ןגע יננעב היהו (די
 ו: 3 :ודבעל ונתנו ונבל ונתיל שקיב

 עומשל וכלה ירוינ רב ןדוי ירו ןתנוי ירו קחצי יר המלד +וגו ןנעב תשקה התיהו זמ

 25 355 ןילוס ,'ס "סם יס סינסס טכדפ , "כ ץקפ גיי "ק לכיו לעוסנפ ,ינ 'ע כ"'פ סכז סדונע יטוכי ,עיפפ ןטקל 2
 4 . :8 "כ םיטסכב שעוסנפ ,'5 'ע ןטק דעוע ,סט ספקיקפ .,ל"5 'כ עטוסי 'קלי 8 : סט שוקלי 6 : סט ץוקלי 5

 | ף ונחישמ | ןפ דעו | ' היברקמ אנאו ל ןיבירקמ ןנא [תאופד ןיברקמ ןנאו* | ימע | היחא 1

 ,םל השלשמ ,י*א'ד ילט [תנחוד סישלשמ* | ית"אְד תוחפב דומעל ליכי .כנ'אחופ [רסח 2 | יכאו ךכ
 הייהי ןינט היהי היה סהרבאו סעט המ =. [(ית"אְד וניבא םהרבאכ) םהרבאכ | 'א וילמ ,'2 הששו םישלשמ

 :יתיאד יא .ן [ןיא | | | כ ווה יכה יירטמיגב ול . , ירשא רמאנש א ול יכוח לכ ירשא ימאנש ,י ןיתלת

 :יכנאד פאו | כ פהמ 8 | כ'א ל :ילאפד ןירת גהו [ןיירת | כ יינבו | ג יל ןוניא | 'א םאו .כגזחפ םא
 /גחו [ןיירת | כ ינגו | י יכ  .ת ןיוסע .נאוד ןיושע .כ [םירשע | (פ יל . .םירשע סא) ןך יאו ;ן ןיאו
 | א יל . . הישע פא) יאו ,ן ןיאו .יכנ'אופְך םאו [םא* | ל יל [ירבו -- ןוהנמ* | תכ'אד ל ,ו'א ןירת

 :[גח ןיירת* 4 | (תכאו יל . . השמח םא) ן ןיאו .יפד סאו [םא* | תפד יל .כ'א ןירת [גוחַו ןיירח* | ןך ארסע
 | 5 ירת .ית"אפד ןירת [ח ןיירת* | ('או יל . . ןיירת םא) ת יאו .נ ןיאו .יכ'אפד סאו [ס** | יפד יל
 . | כ אדח אנא | א יל אה | גו ןיאו .יתכאפד םאו | ם ןה ןויא ,י םה .לאד ןה :כנח [ןוניא
 "[ירכנאוד ןישק* | 'א שקוהש .גפ שיקמ . . .יתכ"אד שקומ . . ,ן [שקמ אוהש | ו יתושק תא ,ָ יתושק 5

 ,כג"אתד ץראה לע [וגו 6 | ן הייריבד .פ היירבד .ירתאד יריפד .כ הירופד ,;) הירפד | פ ןושיק .ל ןושק

 [דחאל | .ניאד רב .כופ [רב | ?אד ןדוי .תו הדוי .גפ [הדוהי | י'אפ 'ל ,ן ןנעב ישקה יארנו 'אה לע
 /תוד גילק .יר'א :בלוק .ן בלח ,נח בלוס .כ תלפ | ירתנאחופְך ודיב חיהש ,כ [ודיגש | אח -. לשמ
 | רתד ודבע דיג .יכנאפ ודבע לע ,ן [ודנעל | 'רתד ונב דיב .יכנאופ ונב לע 7 | ן חיתור | ?א בולק
 היח שפנ לכ ןיבו םיהלא ןיב םלוע תירב רוכזל . . ,] םלוע תירב רכזל . . .ף היתיארו ןנעב .'א ןנעב [וגו ןנעב 8
 אך וגו היח שפנ לכ ןיבו הלעמלש ןירה תדמ וז םיהלא ןיב םלוע תירב רוכזל . . ,ן ץראה לע רשא רשב לכמ
 וכ אמליד ,] המליד ,!ו ימלד ,ן [המלד | ][ן הטמלש ןידה תדמ וז היח . . . ןיבו הלעמלש . . רוכזל . -
 ,1ו ירויגדב :פ ירזג רב ,כָ] ירויג ןב ,ן [ירויג רב | י יל .תאד ןנחוי 'רו .כנופ [ןתנוי רו | תאפד ל
 : | ל עמשל [עומשל** | א יל :ת"אְד ירויג

 ביפ זי'ע 'שורי יג ייס טיימפ ןמקל ייעו) ןיתלת אה השמח 'ה הרשע 'י השמח 'ה הרשע יי היהי ןינמ היהי ויה
 היה םהרבאו סעט המ ןאכ טוקליב ףסונ ןכו ,'ה "יס יה םילהת שרדמ 'ו יס ץקמ גיי ייס אריו אמוהנת יג ימ
 .ןוהנמ ירבו אנא ןוניא ןיתלת םאו ןיטעומ ןהו ב"הוע ינב יתיאר ינא רמוא י"בשר היה ךכ ייר םשב חי"ר (יוכו היהי
 1 ךכ ייר םשב היקזחי 'ר אוה אנא אוה דח םאו ןוניא ירבו אנא ןוניא ןירת םאו ןוהנמ ירבו אנא ןוניא הרשע סאו
 :תיחא ימע ףרטצי אל ןיאו אכלמ אחישמ יתאד דע יבג ןמ ברקמ אנאו יבג דעו היבג ןמ םחרבא ברקי רמוא י"בשר
 .םושמ הימרי רייא היקזח רמאו םש תיכוס ילבבב םירמאמה ןונגסו ,(א''פ ףוס עייס 'יעו) אמלע אלוכ ןיברקמ ןנאו ינולישה
 םוימ ימע ינב (רזעלא) רזעילא אלמליאו התע דע יתארבנש םוימ ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי י"בשר
 ווניבר 'יפבו סירב 'יעו) ופוס דע .םלועה ארבנש םוימ ונמע ותיזוע ןב םתוי  אלמליאו וישכע דעו םלועה ארבנש
 ףלא םא ןיטעומ ןהו היילע ינב יתיאר י"בשר םושמ הימרי ר"א היקזח רמאו ('א רטפ 'ע ךורעב םג קתעוהש לאננח
 .ןיתלתמ אמלע תוחפ אל ייבא רמא םש דועו ,ינבו ינא ןה םינש םא ןהמ ינבו ינא םה האט םא ןהמ ינבו ינא ןה
 רמאמ ייפעו) ווה אתישו ןיתלת אירטמיגב ויל ול יכוח לכ ירשא ינש םוי לכב הניכש יפא ילכקמד יקידצ אתישו
 ו! יתושיק תא יתשק תא שרוד .יתושיק 5 :םש ןילוח דוע ייעו  (כ'יכבו 'א אייכב ןאכ 'יגה וניש הז
 ,(חייכ יא לאקזחי) יוכו ןנעב היהי רשא תשקה הארמכ 'יתכדכ יל שקומ אוהש רבד יתושיק שרפמדכו האושהו שקיה
 תייבקחל שקומ תשקהש ץרתמו הי'בקהל הושומו שקומ רבד תשקה אהיש ןכ רשפא ךירפו ,('דוקנו שקמ בותכ לייכבו
 תשקה רמאמהו ,(ןושל לע לפונ ןושל תשקו ןישק םגו 'וכו תולבונשלש 157 דצ ליעל 'יעו) תוריפל תוריפה לש ןישק ומכ
 רי'בב ורמא םלענ דוס תאזה השרפב וניתוברל שי לבא ושוריפ סויסב םש בתכו 'וכו תירבה תוא תאז 'פל ן"במרב אבוה
 ךיתובשחמ ריעתו ייחב וניבר בתכ ןכו ,'וכו אירפד ןישק אלא 'וכו יל שקומ אוהש רבד יתושק ןנעב יתתנ יתשק תא
 ןישק אלא ןכ רשפא יל שקומ אוהש רבד יתשק םרמאמ הזו 'וכו יתשק תא הזה בותכב ל'זר שרדמב אצמנה רמאטה לא
 ּצ תתור בלוק ייגה יפל ומכ וז ייג יפל השק לשמה םעטו ,םש ןיבמרב אבוה ןכו .חתור תלוס 6 : כ"'מב םג ייעו איריפד
 ָש :לע אלו ץ ר א ה ל ע ונבישא תוירבח לע לובמ איבהל ןנע ינגע ב הי חו שרוד לשמנבו ,חתור םודרק ושוריפש
 | "וכו ודיבש רחאל לשמ רמא ןומיס 'רב הדותי 'ר םשב ןדוי 'ר ןנע יננעב היהו ייגה ן"במרבו ,ר"ב 'יפב 'יעְו םדאה
 םושמ ןאכ רדסנ רופיסה לכו ,48 דצ ליעל 'יעו השעמ .המלד 8 =: נ"חעו ודכע לע ונתנו ונב לע ונתיל שקבו
 | ףכו היח שפנ לכ ןיבו הלעמלש ןידה תדמ וז םיתלא ןיב 'וכו תשקה תתיהו שרד הנרחו (988 דצ) ופוסב אבוהש
 יז םיהלא ןיב שרדה הז רופיסה ינפל 'ב א"יכבו 'יסופדב ןאכ ףסונ שובישבו ,'וכו הטמלש ןידה תדימ וז ץראה לע
 ./ 'חה ליוהש עשוהי יסל ארק י"ר 'יפבו ,הטמלש ןידה תדמ וז היח שפנ לכ ןיבו דוע תייכבו ,הלעמלש ןידה תדמ
 ₪ רב ןדוי ירו ןנחוי 'רו קחצי 'ר קתעוה 57 רצ ה"ח טפאשללעזעג עשירארעטיל-שידיי תרבחל יתנש רפסב ןייטשנפע
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 רוכז והילא לע ,הילאשינו לועינ אתעמשד הרמ אה ימא ,יחוי ןב ןועמש יררמ העומש ןוטמ ,ארחכ
 תשקה התארנ היל רמא ,יול ןב עשוהי 'ר אוה רודה לודג היל רמא ,ךמע ןמ היל רמא ,היכנ בוטל
 ןועמש יר רמא ךכ הימרי 'ר םשב היקוח יר] : ייפא רבס ימחמל יידכ .אוה תיל התארנ םא  ,וימיב
 ןכ ןועמש יר רמא ךכ הימרי 'ר םשב היקזח 'ר  ,[תאלמתנו בהז ירניד יאלמיא העקב העקב יחוי ןב
 ףרטצי יעב אל ןיאו ,החישמ אכלמ דע יכנמ ברקמ אנאו יכנ רעו היבנמ הברקמ םהרבא יעב ןיא יחוי

 קכופ 4  :'פ "ם 35 3" סילסס טכדע ,('6 ל"ק) ידוקפ ליקוסו ,'ג "ק ב'כפ סבכ סועט ,'ז יק ידוקפ ב'ע סעוסנס 8
 : '3 5 ןיכדקנס ,'3 סמ

 [ן הילאשינו* | ?א יל לועינ | כ ארמ | אפ ירד ,יכנְד ןירמא ,] ורמא | ינ'א 'רד .תכ"אופד 'רד ןמ 1

 ,?א היליישינ ,'א היניליאשנו ,יכ הינילאשנו ,!ך הילישינו ,פ היליישנו ,'ִךֶהְד היליישינו ,ל חיוליאשינו
 | יתא ליז  [בוטל רוכז = | = ל והילאל .'ך . . לזא ית . .- לאע [גאופְך והילא לע* | | 1 הינילאשנ
 י 'אָו [יול -- לודג | ₪ ךמעד ןידה אוה .?אד רמי | יתכ'אד ןאמ .'רג'אופ [ומ | תנאופד היבגל 2
 | ת'א ךימיב 8 | פ תשק | כ תארנ ,'א תיארנ | 5 אוה רודה לודגו אוה יול . .יר .יתכ'אְד יול . .'ר רודה לודג

 התארנ | 5 ₪ ול 'א ןה ול ימא ,?אְך -, רמא ןה (%א ל"א) היל רמא ,1 ₪ ןיא ל"א ,'א]'ְך [םא
 | יתאד יאדכ .כפ ידכ :גו [יידכ | תכגאופְד וימיב (ןפ תשק) תשקה =. [(כ הארנ ,"א תארנ , ]'א תיארנ)

 [תאלמתנו -- תיקזח 'ר* | 'ך יופא :כ'א יפא :ית"אפְד יאפא ,נן [ייפא | ל יל [ובס** | .כנ ימחימל
 ,כ ןועמש 'ר רמא .?אְד יאחוי . . רמא [נפ יחוי -- רמא* | יתכנ?אְד רמא - [ןפ הימרי 'ר םשב* | יאל יל

 ,כ] יאלמה ,ן יאלמיה ,פ ילמתא [?אָד יאלמיא* 4 | ן יוא ייחוי ןב . .'ר חוה | ,י יאחוי . .'ר רמא הוה
 ,םנ'או [ןיא 5 | תכ'אד ןכ .יגופ [ךכ | ו תאלמתנ איהו .?א האלמתנו [תוכנופְך תאלמתנו* | יקר יאלמתה
 | גופ דעו | יגאופ יבג ןמ | כן אנא | י רע | היבג ןמ | ית'אְד היברקמל .נןפ הברקמל | ף סא .ית"אְד יא

 | 'אַו ףרצי | י יאו | ןך ונחישמ ,ָך חישמ ,ן אחישמד ,יכנאפ אחישמ | ל יל [אכלמ**

 'א חי'צ ןירדהנס ייעו) י"בשר לש הרעמה לא סנכנ והילא לע כי'ג שרפמ כ"מבו ,י'כ ריב 'יפב אתיל ןכו סופדבש =
 העומש אדח ןוטמ ןיטשפ ןיבתי ווה לי'בירו ל"ז והילא הימרי 'ר םשב הי קז חה 'ר 'יגה םש אתקיספבו ,(ס"דבו
 המ ל"א היל ןיליאשו ןומק היל לאשינו םוקינ אתעמשד ארמ א ת א אה ןירמא י"בשר ר ב ע ייבשרד הימש ןמ
 תשקה התארנ םא לייא ןה ל"א וימיב ןנעב תשקה התארנו ל"א אוה רודה לודגו אוה ליביר ל"א ךמעד ןיד אוה
 הוה ךכ הימרי 'ר םשב היקזח 'ר רמאמה ןיב הז רמאמ אצמנ אתקיספבו ,יופא רבס ימחמל יאדכ אוה תיל וימיב
 םירמאמה ולאו יוכו רמוא י"בשר היה ךכ י"ר םשב חייר ירמאמ ראש ןיבו 'וכו יאלמיא [העקב העקב] רמוא י"בשר
 ןנעב יתתנ יתשק תא שרדו אמק לע (880 רצ הטמל ייעו) 'וכו ירויג ןב הדוהי 'ר אמלד רופיסה ךוהב םש ורדסנ
 שרדו אניינת לע (אמלעד הינמיס אוהד י"בשר הז קתעוה 174 יומע לודגה 'דמבו) אמלעד אנמיס אה י"בשרא
 ורדסנש ונב רזעלא ירו י"בשר לע םירופיסה שארב םש הז רופיסו ,אמלעד אנמיס אה י"בשר רמא ןנעב תשקה התארנו
 יוכו רמוא י"בשר (היה ךכ).הוה ןכ הימרי רישב חייר ירמאמ כ"ג וררסנ ט"פ תוכרב 'שוריבו ,חלשב יהיו אקספ ףוסב
 התארנ אל יחוי ןב ןועמש 'ר לש וימי לכ הימרי'ר םשב היקוה 'ר רמאמה םשארבו
 ומע קסוע בוטל רוכז והילא היהש ל"בירב תשעמ םש ב"מ םילהת שררמב רופיסה רחא ןונגסבו ,ןנעב תשק ה
 ץ"רר ל"והש ייבשרד אתליכמל רבד חתפבו רעבאב שייר תורעהב שייייעו) ייבשר ת ד מ ב ןיקוסע ויהו הרות ירבדב
 ךל .ותוא דימעמ ינאו אב ייבשרל לואשל התא שקבמ והילא ול רמא הכלה רבדב ל"ביר ההקתנו (5 דצ ןנאמפפאה
 והילא ול רמא .ץפח אלו הכלהב ךל לואשל אב ל"'ביר ול רמא ותוא הנע דימ י'בשרל והילא ארקו וכלה דימ
 ייבשר לש וימי לכש וימיב תשקה הארנ היה אל קידצ היה וליא היל רמא אוה קירצ ךתוארל לייביר אוה יאדכ
 תובותכבו ,(תשקה התארנ אל יול ןב לש וימי לכ כ'פעאו םייסמ רבכמ ספדנש םילהת 'רמבו) תשקה התארנ אל
 אטמ יכ 'וכו היתוער היל דיבע ליז תומה ךאלמל תיל ןרמא ביכש הוה יכ 'וכו ל"ביר ריפיסב תשקה ןינע אבוה םש

 יקטכת רשע תלת לע ביתי הוהד י"בשרל היחכשא לזא 'וכו יאויל רבל םוקמ ונפ הימק והילא זירכמ 'וכו םתה
 איה אלו םש םייסמו ,יאויל רב התא יא ןכ םא ןה ל"א ךימיב תשק התארנ ןה ל"א יאויל רב אוה תא ל"א אויפ
 (48 דצ ביח מ'היבב) יול ןב עשוהי 'רד השעמב םג 'יעו יאשפנל אתוביט קיזחא אל רכס אלא ידימ יאוה אלד
 חי'ר ירמאממ ןושארה הז רמאמ .יוכו היקזח יר 8 : 190 דצו 187 דצ אח א'הגאבו 75 רצ ביח תי'הגאב ע"יעו
 ראשו 'יסופדה ייג ייפע ויתמלשהו חיייכב קתעוה אלו 'א אייכבו ל"יכב אתיל י"בשר לש  ותלודג ןינעב ייר םשב
 התיהו :הז ירניד יאלמתה העקב העקב רמוא י'בשר הוה ןכ "'ר םשב ח"ו םש ימלשוריב ןכו ,טוקליו י"כ
 שרופמ רמאמהו .,נ"חעו תאלמתנ איהו 'וכו יאלמיא 'וכו ייבשר .הוה ךכ י"'ר םשב ח"ר םש אתקיספבו ,האלמתמ
 רישע אבו ץראל הצוחל אציש [יאחוי ןב] ןועמש 'ר לש דחא דימלתב השעמ םש ידוקפ במ אמוחנתב רופיסה י'ע
 וריע ןורמ ינפ לעש העקבל םאיצוהו ןועמש 'ר עדי ץראל הצוחל תאצל ןיצור ויהו ותוא ןיאור םירימלתה  ויהו
 ימ לכש םיעדוי ויח אלא לוטי לוטיל שקבמש ימ םהל רמא בהז ירניד העקבה תאלמתנו ה"בקה ינפל ללפתנו
 םילהת שרדמב רחא ןוגגסבו ,םש ריהזהו 'סבו ריומשב ייעו 'וכו לטונ אוה ב"הוע לש וקלח ןתמ וישכע לטונ אוהש
 י"בשר יבג לע אתא יכ ןיעט אתאו יקנרוהל לזאד י"בשר לש רחא דימלתב השעמ והימרי 'ר םשב והיקזחי ר"א סש
 ןוהמע קפנו וידימלתל בסנ ןועמש 'ר השע המ ןמצע לע ןיריצמ ויהו חיורהש חוירה תא ןיאור םידימלתה ויהו
 : רעבאב ש"ר  תורעהב שייייעו 'וכו האלמתנו בהז ירניד יאלסתה העקב העקב העקבל רמאו אתעקב אדהל
 ךלמ דע ינמזמ .סברקא ינא ינמז דעו ונמזמ תורודה ןידה ןמ ליצהל 'ולכ ברקל םהרבא הצרי םא .'ןכו יעב ןיא 5
 תייר רמא דועו ,חישמה ךלמ דע םהרבא ןמ תורודה לכ ןיברקמ ונאו ימע ינולישה היחא ףרטצי הצרי אל םאו חישמה
 עטוקמה רמאמה עצמא יתמלשה ןכו םיש לש מ יתהגהו יוכו רסח םלועה ןיא י"בשר רמא ןכ הימרי 'ר םשב
 רמוא י"בשר הוה ןכ י"ר םשב ח"ר סש םירמאמה ררסו רחא ןונגסב ינשה רמאמה םש ימלשוריבו ,נ"חעו ל"יכב
 ירבו אנא ןוניא ןירת ןיא ןוהנמ ירבו אנא ןוניא אתלת ןיא ןה םיטועמו אבה םלוע ינב יתיאר ינא
 ירד לכ ףוס דעו ייבג ןמ ברקימ אנאו ייבג דעו 'יבג ןמ םהרבא ברקי יוא י"בשר היה ךכ י"ר םשב חי'ר ןוניא
 ךכ י"ר םשב חיר םש 'יגהו םירמאמ 'ג ורדסנ אתקיספבו ,אמע לכ ברקמ אנאו ימע ינולישה היחא ףרצי אל ןיאו
 סהרַבאו אַמְעַט הַמו והומכ םיקידצ םישלשמ תוחפ םלועה ןיאש םהרַכַא וָניבאל ה"בקה עבשנ רַמוא י"כשר היה



 כ טחומט הל רל השרפ חנ 18

 םכרשבמ ןכאה בל תא יתוריסהו ןכ ריתעל ףא  ,ויבשוי לע םוקמ ןח ןתנש ךורב רמא  ,היישותי
 :וריכחלש וקלחכ רסוב בל (וכ ול לאקזח) רשב בל םכל יתתנו

 הל השרפ

 הרוהי 'ר יונו יתירב תא םיקמ יננה ינאו 'וגו וינב לאו חנ לא םיהלא רמאיו (ט ח ט א
 אוה הכז ךכיפל השודקב גהנו יוויצה לע ףיסוה 'א הימחנ 'ר ,הזבתנ ךכיפל יוויצה לע רכעש יפל יא

 | : יונו וינב לאו חנ לא םיהלא רמאיו רבידל וינבו ₪

 טרפ 'תכ תררל ןרוי יר רמא [םלוע תורודל] 'וגו תירבה תוא תאז םיהלא רמאיו (בו ב
 תסנכ ישנאלש ןרוד איצומ היקוח 'ר  ,הלודנה תפנכ ישנאלש ןרורלו והיקוחלש ורודל תורוד ינשל
 ןיינח ןיבתי ןווה [יול ןכ] עשוהי ירו בוטל רוכז והילא :יחוי ןב ןועמש ירלש ורוד איכמו  הלודנה

 ניי ע"פ סוככנ 'טוכי ,סט עוקלי 8 | : סט עוקלי 6 :  6"ס יכ .עוקלי 8 || :'ס זמ סעופ ,'צ סע דיפ עו יטוכי 1
 :יס ייפ 5 3"'מ סיטקס טכדמ ,('ב זייפ) י"'פ ספקיספ ,'ב ז"ע סונוסכ ,'ד

 | (סש) יכ גן סוקמה ךורב ,לךירב [יעאפד ךורב* | ךאשותי ,(סש) 'יעכפ אי" , ן?א הישוהי ,י'א אייד ,ן [היישותי 1

 --יתתנו 2 | ן אובל .יכג?אפד אבל -. [ריתעל | יכנ*אוד יניעב ,(סש) יעפ [לע | כנ'א םוקמל ,ו םוקמה
 [ך 'וגו-- לאו* 8 || ך רפוכ ,כ רשב 'א רשוב ,ל רסיב [יעג'אפ'ל רסוב* | ך יוגו ,י יוגו םכל יתתנו ,ע כ נא]פ [רשב
 | יתכנאוד -. (?א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,פ [הדוהי ר | יל 'וגו ,'אפ ותא . . לאו ,ָנְו רמאל ותא וינב לאו
 יתיאד "רו .כנ'אופ [ר | ש ויו ,נח ויויצ :ראכפ יווצח ,ן יויצה | תכ רמא .ינאופְד רמוא +

 ,'ףא רובידל 5 | נן ויוויצ .יאפְד יווצה .תכח [יווצה | יכא]דך רמא ,נפ רמוא | ₪ ןמחנ ,?א אימחנ
 [וג 6 | ל וג :ם?אְד וב . . לא ,ן רמאל ותא וינב .. לא [י 'וגו -- לא* | ?ףכ רבדל ,י רובדל
 תורודל* | 'אופ יל .י"אְד 'וגו סכיניבו . .רשא ,21 םכתא רשא היח שפנ לכ ןיבו םכיניבו יניב ןתונ ינא רשא
 :כ"אפדל ורודלו [תגהו ןרודל* | .כגופ היקוח 7 | י וה | ל 'ל ,ְד סלע תודל [כגהופ סלוע
 [בוטל רוכז 8 | + ןמצע תוכזב אלא ודמע אלש .., [הלודגה | = כפ ורוד | ע יל לש | י ןרודו ,ן) רודלו
 .. ןינה .ןפ [העומש --ןיינת | ך 'ל ,] ןיביתי [ןינהי | ירתכ'א ווה | 0 יל [יול ןב** | יתא ליז
 אדחב ןיינת ,ך%א העומש (ך אדחב) אדהב ('ך ןינת) ןיינת 1ו העומש דח ןוטמ אדחכ :ן"אָד העומש

 | כ אתעמש ארח (?) ןגסמ ןהיורת ,] העומשב

 םוקמ ןח ןתנש 2 :עי'צו םרכבש תוינמדמד 'א ביס ג'פ תציב 'שוריו 'א 'ד א'פ תבש 'שוריב ןכו תוינמרמדהו םש
 -.ץראו םיער םימד רחאמ יכו  יוכו ריעה בשומ אנ הנה עשילא לא ריעה ישנא ורמאיו םש הטוסב שרדה ןכו .יוכו
 לע םוקמ ןח ןה תוניח השלש ןנחוי 'ר רמא םש דועו ויבשוי לע םוקמ ןח ןינח 'ר רמא התבוט המ אלא תלכשמ
 ןתנש אלמליא ןיבא ריא םש אמוי ישוריבו ,'ג ןח 'ע ךורע 'יעו וחקמ לע הקמ ןח הלעב לע השא ןח ויבשוי
 הלעב יניעב השא ןח ןה ןיניח 'ג ןכ ינתו םלועל תקלחתמ ירשי ץרא תתיה אל ויבשוי יניעב 'וקמ לכ ןח הי'כקה
 אובל ריתעל ףא יול םשב ןינכיסד עשוהי 'ר יפפ 'רד הירב אבא יר ויחקול יניעב חקמ ןח ויבשוי יניעב םוקמ ןח
 לייכבו ,וריכח לש וקלחב רשוב אוהש 'וגו רשב בל םכל יתתנו 'וגו שדח בל םכֶל יתתנו דיהה ןכ השוע הי'בקה
 ןיישו ךימס תרומתב) רסוב בל רשב בל ושרדו ,רשב 'ע ךורעב ה"כו רסוב ןוכנל ההיד וידב הגוהו רסיב אתיא
 רסב הזב 'גרתו ,וקלחב חמש אלא ולש וניאש תא הואתמ וניאו הזוב בל יולכ (28 דצ ליעל י"מב ייעו תילאמש
 ריפדבו ,245 דצ אח ליתמעב תואמגודה ע'יעו רשיילפ 'חה תפסוהב 420 דצ םשו 'ג רסב 'ע איח ר"תמע ייעו
 :וקלחב תלמ יטמשנ 'יסופד תצקמבו ,כ'מבו א"אב הגוח רבכו יוכו וקלחב רפוכ בל אתיא ודו

 תואיצמ יל עדונ תעכו ,המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,דיילפ וי'יכו יב אייכבו .בילפ 'א אייכב .הל השרפ
 תשרפמ תז ייכ לש 'יגה סג ([ך 'יסב) ןייצל יתלאוהו ןודנולב רלדא ןנחלא 'חה ידידי ידיל בורקמ הז אב רשא ינמית י'כ שרדמ
 'יעו) ךתשאו התא הביתה ןמ אצ ויתיויצש יווצה לע רכעש יפל י"'כ רי'ב 'יפב שרפמ .'וכו רבעש יפל 4  :ךליאו וז
 וברו ורפ ץראה לע ויהתו הביתה ןמ ואצתשכ ץראה לע וברו ורפ ביתכד תיברו הירפ לע ויתרהזהו (816 דצ ליעל
 וניימ התשו םרכ עטנש דע שמשל ןיתמהו (חיי 'ַח) ותא וינב ישנו ותשאו וינבו חנ אציו אלא ןכ השע אל אוהו
 הימחנ 'ר (הזבתנ סויב וב יד 'יס וילפ ןמקל 'יעו) ולהא ךותב לגתיו רכשיו ןוגה וניאש שימשתב הזבתנ ךכיפל
 ןמצעל וינבו אוה ויהיש הביתה לא ואובב הווטצנש ןושאר יווצ לע ףיסוהש היאר סשמו יווצ לע רבוע הז ןיא רמוא
 ריפרב ה"כו .רבידרל 5 :'וכו הכז ךכיפל שימשתב רהמל אלו ורצי ףוכל השודקב גהנו ןמצעל וינב ישנו ותשאו
 תשקה תוארהל ךרצוה אלש .תורוד ינשל טרפ 6 : אתליכמ שיר ייעו תי'יכו ג"יכו ח"יכו ו"יכו פ"יכבו ו"דו
 רוהלו 'וכו  ןדוי יר רמא ושוריפ םע רמאמה קתעוה רוד 'ע ךורעבו ,(י"כ ריב 'יפ) ויח םירומג םיקידצש םהימיב
 אלש שרפל ךירצ טוקליב ףסונה 'יפו ,לובמה ןמ ןיאריתמ ןיאו תוא ןיכירצ ןיאו םיקידצ ןהש הלודגה תסנכ ישנא
 ,ביימעו 'וכו תורוד ינשל טרפ ןייוו ינש רסח יתכ תרדל שרוד ןדוי 'רש ירנו ,ןמצע תוכזב אלא תשקה תוכזב ודמע
 ומכ 'וכו תואל וכרצוה אלש תורוד שיש רסח בחכנ תררל (היקזח 'רו ייר רמאמ י'פע) שרפמ תיהע י"שריפב ןכא
 תחא הכלהל ןועיגמ ויהו דחיב ןינוש ןיבשוי ויה .'וכו ןיכתי ןווה 8 . :י"בשר לש ורודו הדוהי ךלמ היקזח לש ורוד
 והילא סנכנ והלאשנו ךלנ הכלהה לעב הנה ורמא הב ושקתנו (נ"חעו ןוטמ גיל םירפס תצקמבו) "בשר הרמאש
 ג"לו) התארנ םא וימיב תשקה התארנ והילאל י"'בשר ל''א ל"'ביר אוח רודה לודג ל"א ךמע ימ י'כשר ול רמא ולצא ליד
 ,םירפסה ראש יוג י'פע ר ב ס תלמ יתפסוהו ,ינפ תא תוארל ייאר וניא ('א אייכו ו"יכו ר"פדב היכו ןה ל"א לייכב
 י/שריפב אהיל ןאכמ קוחר ונניא סש רוכק אוה רשא ורכק ייִשריִפ כ'סָּב שימו וכו הרמ אה ןושלה ראובמ ןיאו



 1077 וו ט .:< לק תשרפ : צט:

 יפל ול רמא ,םייקמ האנ ןיאו שרוד האנ ייזע ןב ,םהישוע יפמ םיאצוי םירבד םיִאְנ רועלא יב
 :םירחא .ידי לע םייקתהל םלועל רשפיא ,הרותב ישפנ הצפחש

 וט שיר  ,תוריואל קלחנ תירב שיקל שיר רמא [הב וברו ץראב וצרש] וברו ורפ םתאו 1
 התרבחל אדח הרמא ןמתמ ןישנ ןיתרת ןיקפנ ,הירבטר סיסלא הדהב אתירואב יעל ביתי הוה שיקל
 ןמ םכח אנא רמא ,הגומ ןמ היל ,מא ,ןותא ןה ןמ ןוהל חווצ ,אשיב אריוא ןידה ןמ ןקפאד ךירב
 ירד ןמ רימלת רח :ויבשוי יניעב םוקמ ןח ןתנש ךורב רמא ןרמוע ןיתות אלא הב תילו הנזמ
 היל רמא ,רבס תא תיל המל היל רמא רכס אלו היל רכסמ הוה .יומוק ביתי הוח :יסיא
 = ,היריוא ןוניה המו היל רמא ,ימש תבוג ןמ היל רמא ,תא ןדיהמ היל ךמא  ,ירתא ןמ ילנ .אנאָד
 היגולכי אלד | היחומ ןישיטו ינמרמדא | ןילבג. ןנא ןמת דיליתמ אקונימ רכ היל רמא

9% 

 ::סי'לפ ןטקמ יי 6 = : סיכט 'כ לסקוסי 'קלי ,סיפ יכ עוקני 8- 3

 םיאצויה (?אד םירבד) םירבדה םיאג ,ץְד [םהישוע --םיאנ | ן יל :כנ"אַופְד הירזע ןב רזעלא (פ 'רל) 'ר [רזעלא 'ר 1"
 ,3 [ייזע ןב ] ן םייקמ חאנ ןיאו שרוד האנ שי :5נאפְך םהישוע (נ"אְד ןהישוע) :יפמ ('א 'יאצויש ב .ןיאצוי)

 :ופ סהל רמא ,ָך היל רמא ,?א'ְד ליא .כנ [ול רמא | :אפד אלו .נחו [ןיאו .| ן התא .כאפְד יאזע ןב
 רשפיא 2 | | הקשחש השעא המו "אך הקשחש יפל ינא ,1 הקשחש יפל ,כ'אהפ [הצפחש יפל | 'א מא

 ידי לע | ₪ םייקתת אלא ,'א . . םייקתנ לבא ,?אד . . םייקתי לבא ,) םלועה םייקתי ,ן םלועה םייקתיש
 | ל תורויואל [תוריואל** | ד וקלחנ .?א הקלחנ .ירכנ'אחופ [קלחנ 8 | 'אח םירחאמ ,?אְָד םירחאב + גןפ [םירחא
 ,1 סיסילוא ,כ סוסלא ,?ףך סיסליא ,*ך [סיסלא | י"אְַד אדחב ,(לאקזחי) ינ'אפ אדהב ,ן [הדהב | י] .אתיירואב 4
 !] היריבטד ,יכ 15 אירבטד ,ל הירבוגד ['אְד הורבטר* | (סש) ו סטפלא ,'א ספליא ,?א םיטד ,'ך סט= ,יָד סיטליא

 ,(םש) יכ התריבחל | יכ"אפד ןמת ןמ : נא [ןמתמ | פ ןירת ,ן ןייתרת | "אד ןוקפנ .יכ ג'או [ןיקפנ | (םש) י אירבטב
 אריואמ ,] השיב הריוא ןידהמ | (םש) ינ ןקסאד ,?א ןיקפאד | * אנמחר ךירב ,פ ןאמ ךירב 5 | ]| אתרבחל

 ןמ* | יג ןול רמא ,א ןוהל ימא ,(םש) יכאוד ןוהל רמאו =. [(ל ןהל) ןוהל* |  'מאו ... [חווצ | א אשיב
 ,ינ'א אגזממ | יל היל | ןירמא | 1 ןותנא | ן ןמ ,ל המ :כ'א ןה המ ,₪ אה ןמ [ינ:אד ןה
 ,כ ןידמוע ,57 ןדמוע [] ןרמוע* 6 | א יל ןמ | יָנ םיכח | אנא | י שיקל שיר רמא | (ךומסב ןכו) כ יגזימ
 :פ [םוקמ | (םש) יכפ םוקמה :ךורב .ל ךיוג [ינאוד ךורב* | ן רמאו חתפ | (םש) ו! םיד ,ילראד"ל ןידומע

 ,אְד יסי ירד . . :יכופ יסא ירד ןמ | ילאפְד ל :כנ'או [יניעב = | יכנאַוְד םוקמל ,(םש) ו םוקמה
 | ל 'ל .ד הל [יכנאופ היל* | ןפ יתומדק .'אְו יומדק ,י"אְד יומדוק 7: | 'א יפוי 'רמ ,(םש) * יסוי 'רד
 | ל ינאד [אנאד** 8 | 'א תרבסא ל | (םש) י יאמא ,1א המלו | כ'אְוָפ רבס אלו היל רבסמ ,(םש) יא היל =, [רבס
 ןכיהמ ,פ ןכיהמ | (םש) 1י ארתא ןמ ,אָפְד יארתאמ ,כא יארתא ןמ ,ןְו יירתא ןמ ,י [ירתא ןמ | (םש) י יאלג

 ,(םש) י המש ,כן'ִאְ]ו ומש ,?אְד יאמש ,ָפ [ימש | (םש) יכ] ןה ןמ ,'א רתא ןידה אוה ןאמ ,י?אְד רתא

 (פ הריוא) אריוא ,1] םתהד (1 הריוא) הייריוא | יכ"אפְד ןוניא .ג'אָו [ןונה | (סש)י ןמו .פ ןאמו | * יל
 .בגְו דליתמ | י אקויי .?אפד אקוניי .] הקה .כ'א [אקונימ | אךרב .ליכ [יכנופ'ד רכ*9 | יכא פד ןמתד
 , כ ינרמרא ןילבג ,1 הינמרמדא ןילבג ,ך . . היל ןילבג ,'ִאְוִּפ [ינמדמדא ןילבג | א אנא | יל ןמת | (םש) י דיליתא
 | י ןיפייש ,(םש) י ןיסטו ,?אך ןישוטו ,ע ןישטו .כג'או ןישייטו | י יל ,(םש) י ןילבג ,?א ינמרמרא היל ןילבג

 | .ן התלוכי ,'ל היתלוכי נע הינולכיל .ב ןילכי ,(םש) י היתי ןילכי [ינ"אפְד הינולכי* | פ היחומ היל ,*א היחומל

 בשוי היה 'וכו ביתי הוח שיקל שיר ארבוע ןידהכו ויבשוי לע םוקמ ןחש סוקמו םוקמ לכ ריואל .תוריואל קלחנ תירב 8
 ערה ריואה ןמ ונאיצוהש ךורב התרבחל תחאה הרמאו םשמ םישנ יתש ואצי הירבט לש סיסלא וזב חרותב קסועו
 ינש אלא םש ןיאו הגזמ ןמ טעמ עדוי ינא רמא הגזמ םוקממ ול ורמא ןתא ןיאמ ןהל רמאו שיקל שיר ארק הזה
 םג רפופמ שיקל שיר לעו ,ןטק רעי ('סיסלא תארוהש 'רגו ,י'וכו ןתנש ךורב רמא אוה רעצמ םוקמ 'ולכ םהב רודל םיתב
 ,'וכו (ו"ידו ר'פדב הי'כ) תירבטד סיסיליא אדחב היכרצ לכ אתירואב יעל הוה (יט 'ג) ןורתי המ 'פ תלהק שרדמב
 תיב ןידהב אתירואב ןייעל ןיבתי ווה אתפלח ןב ןועמש ירו אבר אייח 'ר אמיל אתיא ג'פל החיתפב תור שרדמגו
 יתדבע ירמ יבג ליזיא אנא ףא ןכ םא היל רמא 'וכו רמא "וכו (288 דצ ליעל י"מב 'יעו) אירבטד אבר אשרדמ
 (98 דצ אטוז שרדמ) יתסנכ 'פ בימ תלהק שרדמב רופיסה ותואבו ,'וכו אירבטד סיסוליא הרהב ילצו קפנ 'וכו
 אב רב 'ויח 'ר אתיא דיפ ףוס תיעיבש ישוריבו ,(הירבוגד ל"יכב ןאכ שבתשנ ןכו) איירבוגד םיסיליא ידהב שבתשנ
 תרפ ןב רזעילא 'רו איקורב 'ר = שבתשנ (יב 'ג) א'פ ריייספבו ,(ו"'ד ימלשוריב הי'כ) אירביטד סיסילא אדחב לגעתמ
 ןדמוע אתיא ליייכבו ,295 דצ ליעל ומכ הג א תביתכו ,57 דצ סיורק ע"יעו ג"חעו 'וכו ספ לי א ב ןילייטמ ווה
 ייגתל םעט ןיאו ,תריד ייפש אתרמוע ימלשורידירוס ישלכ אוהש יל- בתכ פעל חייר ידידיו ,ויכ י"פע ן ר מו ע יתהגהו
 .יסיא 'רד ןמ דימלת דח 6 : ןמ תלמ אתיל 'א אי'יכו וייכבו ,הגזמ ןמ םכח הנא ןושלה ק"קו ,נ"ל ןיתרת סגו .ןידומע
 היל רמא ןיבה אלו ותנשמ ול ריבסמ יסיא 'ר היהו וינפל בשוי היה (817 דצ ליעלו נ"הַעו) יסיא 'רד .ידימלתמ
 חילפ ןטקל רופיסה ןונגסה הזבו ,'וכו תא ןכיהמ ל"א ילע תבשוימ יתעד ןיאו ימוקממ הלוג ינאש יפל ל"א 'וכו
 םג 'יעו 'ןכו תא רתא ןדיה ןמ ל"א ירתאמ ילג 'וכו רבס אלו היל רבסמ הימוק ביתי הוה ןנחוי 'רד ןמ דימלת רח
 דלונשכ ל"א םש ריואה תויוכיא ןה המו ל"א .'וכו ןוניה המו היל רמא 8 : :ןדייל ןדיל 'יגה 901 דצ ליעל ג"חב
 היה כ'פעאו ריואה שופיע י'ע םש םיאצמנה םישותיה והולכאי אלש וחומ תא ןיכסו ינמדמדא ץילכוג ונא קונית םש
 ,תוינבדבד 'ע קעניללעי 'צוח ךירעמב 'יעו ןינממס ינמדמדא 'ע ךורעב 'יפ ינמדמדאו ,דימלתה לע םוקמ ותוא ןח
 סירב ייגהו 'ב טייל זיע 'יעו ןכרצ לכ ולשב אלש םיִבָנְע ונייהו 'וכו תוינבדבדה ומכ ינמדמדא שרפמ ר"ב 'יפבְו

'( 41606. )?(. 
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 ו מ רל השרפ חנ 1200

 םדאב םדאה םד ךפוש םדא אובישכל גרהנ אוה יתמיא גרהנ אלו גרהש ירה יול יר רמא ,ךפשי
 ךפוש םעט המ תומדה שעימ וליאכ וילע הלעמ םימד ךפושש ימ לכ הביקע 'ר שרד :ךפשי ומד
 לטכש ימ לכ הירוע ןב רועלא 'ר שרד ,םראה תא השע םיהלא םלצב יכ םעט המ יונו םדאה םר
 ורפ םתאו וירחא 'תכו םדאה תא השע םיהלא םלצב יכ םעמ המ תומדה טעממ היבירו היריפמ
 ןי" .סעט המ] תומדה טעממו [םימר ךפוש וליאכ] היבירו היריפפ לטבש ימ לכ יאוע ןב שרד ,וברו
 ול רמא ,[וברו ורפ םתאו ןירחא 'תכו םדאה תא השע םיהלא םלצב יכ המ ינפמ םדאה םד

 < :ס"פ םדסנד 'כמ וכפי ספליכע ,יכ ג'ס סופני ,ס'פ סועבי 5ספקוס 2 = : (סיכ "ק בי'פ) ןנססלו סככ .סיכנד 1

 אוחש .'א [ךפושש | ןפ יל ימ | ך 'ל ומרל 2 | ם הייבקה -, [םדאה -- ךפוש | פ םדא ותוא ,1א םדאה [םדא 1
 ,*אָד טעממ אוה .כנ'אפ טעממ | פ 'ל אד םילעמ .כג'אחו ןילעמ [הלעמ | 'א סד | 5 ךפושה .כנ"אְוְד ךפוש
 המ 8 | ם ינש , ןְד הימעט (] המ) יאמ ,[ סעט המו ,כ] [םעט המ | תומדה תא [(ל תומד) תומדה* | ן טעממ אוהש

 אהש ,'א לטנמש | פל יל [כג'אחוד ימ* | ך איב [הש | יא ל .ח יפל .ַנופְ המ ינפמ [סעט
 ןילעמ) וילע הלעמ [טעממ | כ . . הירפב .ג'אחְוְד . . הירפ ,פ היברו הירפמ 4 | ₪ לטבמה ,כְגְחְוְד לטבמ
 ,כנחפד טעממ (חְד אוה וליאכ ,] וליכ ,2 ולאכ) וליאכ (ך בותכה וילע הלעמ ,ד וילע םילעמ ,כנְזְה וילע
 | ם תמ ינפמ , ןְד הימעט (] המ) יאמ ,זְד סעט המו ,כו [םעט תמ | תומדה תא | ן לטבמ וליאכ וילע ןילעמ
 ץראב וצרש ₪ .ןפ [וברו 5 | ו היל ךימסו ,פ 'תכו ,כנְזְך וירחא ([ך 'ותכ) 'תכ המו י?אָד הירתב 'יתכו

 = /1 הייברו היירפ .ף היברו הירפמ | כאְוְד לטבמ אוהש ,ןָפ לטבמש | ] ייזע | 21 הב וברו . . וצרש ,ך וברו

 ,ן'ְד וילע םילעמ .כזח וילע ןילעמ) וילע הלעמ ,ג םימד . . וליכ ["ל םימד -- וליאכ* | כאחד היברו הירפ
 | ן לטבמו [טעממו | ל יל :.כנאחופְך םימד ךפוש (ןך אוח וליאכ ,2 ולאכ) וליאכ (5אד בותכה וילע הלעמ
 | א טימ ,ָך הימעט יאמ ,ןֶד 'נש םעט המ ,ן םעט המו [כפ סעט המ* | ליל [וברו -- המ* | תומדח תא

 [כנְו םדאה -- יכ* | ?א ורמא המלו [כנ?אחְוְד המ ינפמ* 6 | כ ךפשי ומד םדאב ₪ [אוד םדאה -- ךפוש*
 יא .. ותכ המ 'פ הירתב 'תכו .לכניאחד וירחא 'תכ (א המ) המו [וירחא יתכו* | אד םיהלא םלצב יכ

 | ג היל | פ ןירמא ,'א ורמא | 2 הב וברו ץראב וצרש -. [נאופד וברו -- םתאו* | ן היל ךימסו

 ירב י'ר רמאמו ,ו"יכו פ"יכב םג אתיא ו ממ צ ע י פ מ ייגהו ,ני'חעו ורכוחה שבתשנ לי'יכבו ,קנוחה פ"יכבו ,'ב א"יכו 'יסופדב
 'פמו קנה ב ףיסומ םש היגה ע*הק לעבו (166 רצ ליעל י"מב 'יעו) ימלשוריב יזפ רב י"ר רמאמ אוה ןאכ ןומיס
 רבסקד ומצע יפמו קנחב ןודינ תומוא ינידב ןודינ םא 'יפו ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש (ביתכד) ט"מ ומצ ע
 םד ךפוש ביתכדמ היל שירדו 'וכו דחא דע וליפא ךירצ ןיאש ומצע יפמו קנחב אלא הניא חנ ינבל הרומאה התימ לכ
 ךפשי ומד ומצע םדאה פ"ע 'יפא םדאב ימנ היב שירדו 'וכו ארקד אפיסא םדאב יאה היל ידש 'וגו םדאב םדאה
 רייבדב .םדא אובישכל 1 :רמאמה לכ אתיל כיייכו ג"יכו 'א א'יכבו ,ומצע יפמו קנחב ףא ליצש 'רנ ןאכ ןכו 'וכו
 החילס שי ןלכ לעו (149 דצ ליעל י"מב 'יעו) 'וכו םשה לולח לעו ז"ע לע ר"הדא הוטצנ םירבד השש לע םש
 לע ותמו וגרהש םדא ינב תמכ ירחו יול 'ר רמא ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש 'נש םימד תוכיפשמ ץוח
 "ושרדו ,ךפשי ומד העש התוא אבל ריתעל םדא ינב לכ ואבישכ ךפשי ומדד םדאב והמ ותוא ובישה ןהיתוטמ
 םדאה םר ןהנש םדאה םד ךפוש אוהש ה''בקה ןידה םוי אבישכל םדא אבישכל שרפמ רי'ב 'יפבו ,םרא אב םדא ב
 ןידתס אלב רושידו םגרותמ 'א י"רתבו ,'וכו ומד םדאב ה"כקה םדאה םד ךפוש פיייכב ןכו ,ךפשי וטד זא וברקב
 ל שרדה םעטכו רי'הדא אובישכל םדא אובישכל 'יפ ילואו ,'וכו אבר אניד םויל הינמ אערפתאל דיתע אמלע ירמ
 ..תומדח טעימ וליאכ 2 :ויזרהמ 'יפב םג 'יעו ךתומדב ארבינש ותוא ץיקישכל ךתנומת ץיקהב העבשא 209 רצ
 אל ודגנכו 'וכו יכנא ביתכ םש אתליכמב שרדה ןכו ,'וכו םיחלא םלצב יכ ותומדב ארבנ םדאהש ה"בקה תומד
 סנכנש םדו רשב ךלמל לשמ ךלמה תומדב טעממ ולאכ בותכה וילע הלעמ םד ךפושש ימ לכש בותכה דיגמ חצרת
 ולטבו וימלצ ול ורבש ויתונוקיא ול ופכ ןמז רחאל תועבטמ ול עבטו םימלצ ול השעו תונוקיא ול דימעהו הנידמל
 ךלמה תומדב טעממ ולאכ בותכה וילע הלעמ םימד ךפוש אוהש ימ לכ ךכ ךלמ לש ותומדב וטעימו ויתועבטמ ול
 .תומדה תא לטבמ הז ירהה םימד ךפוש ה לכ רמוא אביקע 'ר כ'ג אתיא סש אתפסותבו ,'וכו םד ךפוש ינש
 וילע הלעמ היברו הירפב קסוע וניאש ימ לכ רמוא יאזע ןב דוע אתיא םשו ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש 'נש
 יב םש תומביבו ,ניחב שיייעו וברו ורפ םחאו םדאה תא השע 'וכו םלצב יכ 'נש תומדה תא טעממ וליאכ בותכה
 ביתכו 'וכו םדאה םד ךפוש 'נש םימד ךפוש וליאכ היברו הירפב קסוע ןיאש ימ לכ רמוא רזעילא 'ר אינה תוחיירב
 הנוכנה ייגה איט .'ר טוקליבו י"עבו תותלאשב) בקעי 'ר וברו ורפ סתאו (היל ךימסו 'יגה חנ '5 תותלאשב) הירחב

 תותלאשבו וירחא ביתכ המו 'יגח טוקליב) הירתב ביתכו 'וכ) םלצב יכ 'נש תומדה טעממ וליאכ רמוא (אביקע '
 אינה 'וכו וברו ורפ סתאו 'נש תומרה טעסמו םימד ךפוש וליאכ רמוא יאזע ןב 'וכו ורפ םתאו (היל ךימסו י"עו
 תירזע ןב רזעלא 'ר 'וגו ורָּפ םתאו היל ךימסו 'וכו ךפוש ינש 'וכו ר"ופב קסוע ןיאש ימ לכ רמוא רזעילא 'ר ךדיא
 הביקע 'רו שרד קתעוה לודגה 'רמבו ,279 דצ איה תייחגאב 'יעו וכו רמוא יאזע ןב תומדה טעממ וליאכ רמוא
 םתאו היל ךימסו יוכו םד ךפוש ינש םי מד ךפוש ולאכ ןילע ןיעמ הי ברו הירפ לטבמ אוהש ימ לכ
 ימ לכ הירזע ןב רזעלא 'ר שרד (תומביב תותיירבהו ונינפלש רמאמה י"פע תואסריג יבוברע ןאכ שיו) וברו ורפ
 ימ לכ יאזע ןכ שרד וברו ורפ היל ךימסו 'וכו סלצב יכ ינש תומדב טעממ ולאכ וילע ןילעמ ר"ופ לטבמ אוהש
 וברו ורפ םתאו היל ךימסו םדאה םד ךפוש 'נש תומדב טעממו םימד ךפוש ולאכ וילע ןילעמ ריופמ לטב אוהש
 םהישוע יפמ ןיאצוי ןהשכ םירבד ןיאנ (הירזע ןב א'ר) רזעלא 'ר ול רמא םש אתפסותב .רכו ול רמא 6  :נ"חעו
 רמא 'וכו ןיאו שרוד האנ יאזע ןב (שרוד חאנ ןיאו םייקמ האנ םייקמ חאנ ןיאו 'וכו שי) םייקמ האנו שרוד האנ שי
 תאנ שי יאזע ןבל ול ורמא םש תומביבו ,םירחא ידי לע םלועה (םייקתי) םייקתיו הרותב ישפנ הקשח השעא המ ול
 תשעא המו יאזע ןב ןהל רמא םייקמ האנ ןיאו שרוד האנ התאו שרוד האנ ןיאו .םייקכ האנ םייקמ האנו שרוד
 יאזע ןב הז המ הירזע ןב איר ול 'מא קתעוה ג"המבו ,םירחא י'ע םייקתיש םלועל רשפא הרותב הקשח ישפנש
 :נ"חעו םירחאב םלועה םייקתי הרותב ישפג הקשהו השעא הַמו ול רמא םייקס האנ אלו שרוד האנ



 |55 ו ה ט רל השרפ :חנ

 ,(בי בל תישאיב) ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה ,ויחא שיא דימ ,םדאה רימ יול 'ו רמא
 :(אל דל לאקזחי) םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו לארשי וליא םדאה שפנ תא שורדא

 רי אלב רחא ןיידב רחא דעב ,חנ ינב תוכלהב םהלוכ הנינח 'ר רמא "וגז םדאה םד ךפוש ו
 רחא םדאב םראה םד ךפוש ינש דחא ןיירב דחא דעב] ,םירבוע ידי לע חילש ידו לע היירתה
 8 ךפוש ינש חילש ידי לע ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש ינש הארתה אלב ,ךפשי ומר

 םדאה םד ךפוש ינש םירבוע ירי לע ,ךפשי ומר םדא ירי לע ךפשי ומד םדאב םדאה םד
 ומד םדאב םךאה םד ךפוש ומצע יפמ וקנוחה ףא 'א ןומיס 'רב הדוי 'ר ,[ךפשי ומ םראב

 : '3 כ ןיכדסנק ,'3 סי ס"פ ןיטודיק 'טוכי 8

 ,1 (9) םייראה דימו םדאה דימ . . רמא /" םודאה דימ ,'איל םודאה דימ . . רמא :217 [םדאה דימ -- רמא 1

 ,ל סתא ;ןָפ םתאו [ןתאו* 2 | ל . .דימו [ושע דימ* | ?אפְד ושע הז ₪ :יכנ'אחו [ויחא | ?אפד ל
 א ןלכ .ז] ןוהלוכ , םתלכ | ?אָד 'וגו ךפשי . . םדאב ,2נופ7ד ךפשי ומד םדאב ['וגו 8 | יכנ?אָד הנתאו
 | כגאחוד םידע אלב = [דחא ןוידב | .כפ תוכלה ,.ן"א תוכלהכ ,ל תכלהב ['אְוְד"ל תוכלהב* | כפ לכ
 ךפוש דחא . . דעב [" ךפשי -- דעב* | 95 םידבוע | 2ַאָד הארתח ,נ] [היירתה 4 | כאד אלגו ,נחְו [אלב
 ומד םדא ידי לע םדאה םד ךפוש חילש ירי לע ךפשי ומד םדאה םד ךפוש הארתה אלבו םידע אלב ךפשי . . דחא םדאב . . םד
 היירתה אלב םידע .אלב ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש דחא . . רעב ,?א'ְך םדאה םד ךפוש 'ירבוע ידי לע ךפשי
 םדאה םד ךפוש םירבוע ידי לע ךפשי ומד םדא ירי לע םדאה םד ךפוש חילש ירי לע ךפשי . . ךפוש ([ְך הארתה)
 ידאב 'דאה םד ךפוש חילש ידי לע 'פשי 'מד 'דאב םדאה םד ךפוש 'נש דחא ןידב . . דעב ,[ךְו ךפשי ומד םדאב
 םד ךפוש דחא ןיידב . . דעב ,1 ךפשי ומד 'דאב 'דאה םד ךפוש םירבוע ידי לע ךפשי ומד םדא ידי לע 'פשי ומד
 ךפשי ומד םדא ירי לע םדאב חילש ידי לע וליפא םדאה םד ךפוש הארתה אלבו םידע אלב ךפשי ומד םדאב םדאה
 י'ע אלא ורמא אל ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש ,פ ךפשי ומד םדאה בוקב םדאה םד ךפוש םירבוע ידי לע
 ל?אןפד הדוהי 'ר 7 | ל ךפשי ומד םדאב םדא ידי לע םדאה םד ךפוש ,'א חילש י"ע םדאה םד ךפוש 'תכ חילש
 | ל ורכוחה ,ן וקינחה ,פ קנוחה [?אך וקנוחה* | פ יל ףא | ןפְך רמא | פ רב | (כנ'א יל ךפשי -- הדוי 'ר)
 | פ ומצע םדאב םד ךפוש ,?אָד 'וגו םדאה םד ךפוש ,ן [ךפשי --ךפוש | אד 'ל ,ןַמ [ומצע יפמ

 הוח 'יסופדבש רי'ב תחסונ קר עדיש ןושארטש מרו ,'יסופדבש הפסוהה םג העבונ ג'ה םש םי'במרמש לנו םימשל
 התיה קפס ילבו ,זלה שרדמהמ ורוקמ תרעה אל .מייכתו בתכו ןאכ רבב ם"במרה רוקמש 'ב 'ט הי תתמב ותעד
 היכו .םדאה דימ .יול 'ר רמא 1 :יייחב וניברבו ט"'קלבו טוקליבו י"כ השש דועו ל"יכב ונינפלש 'יגהכ מייכה ינפל 'יגה
 הילע ירק 81 רצו יתארב הילע םדאו 74 רצ ליעל 'יעו םודא 'ולכ םודאה םדאה שרוד יול 'רו ,כי'יכו .ג"יכו חי"יכב
 'מבו ,םודאה דימ ל"רא 'א אייכב 'יגהש ומכ םודאה היגהל רחא בתכב ו יטיש יניב ףסונ ל"יכבו ,'וכו םדא ןתאו
 לארשי ולא םדאה (דימ) דימו ייחב וניברבו טי'יקלב תרחא 'יגו ,םודאח םדאה דימ יול ריא 'יגה 171 'ומע לודגה
 'וכו אנ ינליצה (רמאנש) ביתכד ושע ינב ולא ויחא שיא דימ םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו (רמאנש) ביתכד
 ןתאו 'תכד לארשי ולא םדאה שפנ תא שורדא ונינפל ומכ 'יגה לודגה 'מבו ,אבל דיתעל םדאה שפנ תא שורדא
 הנתאו זי םש לאקזהי י'פע השכתשנש ירנ הנתאו ייגהו ,(עיר ול ןיאו) ארקמב היכו ן ת או כ"ג יתהגהו ,'וכו ינאצ
 ,תוכלהב הגומו תכלהב בותכ ליייכבו ,חנ ינב תוכלהב ןה קוספה הזב םיללכנה םינידה לכ .'וכו םהלוכ 8 :ינאצ
 יתנייצש י"כבו "יסופדב ףסונש המו ,ליייכב הנוכנה ייגה ןכ .דחא ןיידב דחא דעב :תוכלהב 'יגה ו"דו ר"פדב םגו
 םידע אלב שרפל ןיאו :ו'זרהמ 'יפבו ל"דרה 'יחב ייעו 'ב זינ ןירדהנס ילבבבו ןישודיק 'שוריב םג אתיל םידע אלב
 גילד תיאו כ"ג בתכ סשו ,ת''פיב םג 'יעו ונינפלש 'יגה יפל ומ ע יפ מ סיביר ףיסומש המ והזד ומצעב הדוהשכ
 לע ואבש םיוגח תא איבהל אלא שיא שיא רמול דומלת המ שיא םש ימלשוריה ןושלו ,שייייעו םידע אלב אכה
 ינידכ םתוא ונודיש לארשי תוירע לע ואב סאו (166 דצ ליעל י"מב 'יעו) תומואה ינידכ ונודיש תומואה תוירע
 בייחתמ אוה המב 'וכו בייח לארשי תסורא לע אב םאש דבלב לארשי תסורא אלא ךל ןיא םלוכמ רזעל 'ר רמא לארשי
 דחא דעב ןהינידב רמית ןיאו תליקסבו היירתהבו םינייד 'גו 'ירשעבו םידע ינשב לארשי ינידב רמית ןיא וכו
 ינפמ וקנוחב ףסומ יזפ רב הדוי 'ר (ויד ימלשוריב ה"כ) ףיסבו היירת ה ב אלשו דחא ןיידבו
 א תדגא רפס ב ביתכ הוהד אחא רב בקעי 'ר חכשא אתיא םש ןירדהנסבו ,'וכו םדאב םד יכ םעט המ ומ'צע
 יבר םוש מ בורק וליפאו השא יפמ אלו שיא יפמ הארתהב אלש דחא דעבו 'א ןיידב גרהנ חנ ןב בר יבד
 וליפא שורדא םכיתושפנל םכמד תא ךא ארק רמאד הדוהי בר רמא מ"הנמ ןירבועה לע ףא ורמא לאעמשי
 ניחא השא דימ אלו שיא דימ דחא דעב וליפא םדאה דימו ונשרדא הארתהב אלש וליפא היח לכ דימ דחא ןיידב
 והזיא ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש ביתכד לאעמשי יברד הימעט יאמ 'וכו לאעמשי יבר םושמ בורק וליפא
 ינבל תרומאה התימ לכ רמאד אוה השנמ יבד אנת אמק אנתו ומא יעמבש רבוע הז רמוא יוח םדאב אוהש םדא
 לש םימד תוכיפש והזיא ךפשי ומד םדאב יכה היב שורדו ארקד היפיסא םדאב יאה היל ידשו קנח אלא וניא חנ
 ,ונינפלש רמאמה שוריפ סע םיכסמ וגיא 'וכו מ"הנמ הז דמלו ,'וכו קנח הז רמוא יִוה םדא לש ופוגב אוהש םדא
 םדאה םד ךפוש ינש דחא ןיידב 'א דעב םש בותכו רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב ןוילגב הז שוריפ 'ףסונ לייכבו
 ידי לע ישי 'מד [. . .] חילש ידי לע [. . .]י י'מד 'אב 'אה םד [. . .]ש האיתה אלב [. . ְ י'מד דחא םדאב
 רקיעמ וניא הז שוריפ ילואו ,(תצק יתהגהו) ךפשי ומד 'אב 'אה םד ךפוש ינש םירבוע ידי לע 'שי ומד םדא
 עמשמ ךפשי ומד םדאב ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש 'נש רחא דעבו דחא ןיידב שרפמ י*'כ ריב 'יפבו ,רמאמה
 תלושהש הריבע רבדל חילש לארשי ינידב ןיאש פ'עא חילש י"ע דחא דע י"'ע עמשמ ימנ יכהו דחא ןויד ייע
 ךפוש ביתכד בייח וריבח תא גורהל חלושהש ךכ וניא חג ינב תוכלהב ('א ג"מ ןישודיק 'יעו) בייח השועהו רוטפ
 םדאב םדאה םד ביתכד ןירבוע י'ע ךפשי (חלוש לש ומד איייכ ר"'ב 'יפב) ומד רחא םדא י'ע םדאה םד ךפוש 'יפו 'וכו
 םד ךפוש עמשמ ךיא ר''ב ייפב שרפמ וניאו ,(ע''צו םידבוע א"פ כ ןוילגב ןמסנ םירבוע תלמלו) ומא יעמב רבוע והזו
 'וגו השאה לע תמ ךנה יפמ ףילי 'ה ייס בינפ ןמקלו ,םוקמ לכמ 'וכו םד ךפוש שרודש 'רנו ,הארתה אלב 'וכו םדאה
 הייכ .וקנוחה 7 :חנ ינכב הארתה ןיאש ןכימ 'וגו בישמ ךניא םאו 'ח 'יס םש ןכו חנ יִנבב היירתה ןיאש ןכימ
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 ,חרובו והאור ירא | ,ויניע ורקני אלש םישחנ ןמו םירבכעה ןמ ותוא ןירמשמ ןיא יח ומוי ןב

 תמ ,תויריבה לע וארומ יח םדאש תע לכש | ,ותא ןירמשמ תמ ןשבה ךלמ גוע ,חרובו והאור שח

 : 'וגו םכתיחו םכארומו ד לה תויריבה ןמ ותמיא הלטינ

 -=₪-, | יר ישמ ןיכא ירב יפי 'ר 'וגו ומד ושפנב רשב ךא 'וגו יח אוה רשא שמר 0 (דנ

 רשבל ורתוהש חנ ינב לבא ,יחה ןמ רבא : לע רהזוה אל הואחת 0% רתוה אלש ןושארה םדא ןנחוי

 | :יהה ןמ רבא לע ורהווה הואה

 -=- | משו ןכ -- | 4 א | ( לוכי ,ךא לית לואשכ לוכי ,ומצע קנוחה תא איכהל (םכיתושפנל םכמד תא ךאו| (ה

 םדאה דימ ,תויכלמ עברא וליא ונישרדא היח לכ דימ :ךא רמול דומלת הירועו לאשימ היננחכ

 : סס עוקלי 5 :'3 0%5 סעק סכנ ,סע עוקלי 7 ,'3 '5 ע'ג ןיכדקנכ ,סכ טוקני 4

 ינפמו הרלוחה ינפמ א םישחנה (?א שחנה) ןמו הדלוחה ןמ | י רומיש ךירצ ןיא | פ דחא םו [ומא 1 27 - = - .. . - . .
 / \ 1 1 1 1 -- 3 ן דיק

 ןמ 'ירבכעז 0 הרלוהה ןמ ,י תדלוחה ןמו םישחגה ןמ ,ף םישחנו הדלוח ינפמ ,ןֶחְוְד םישהנה ( שחנה
 הרובו -- שח: 2 | "'ְך חרוב [חרובו " | כ1ְזְד ותוא האור ,אפ [והאור | ויניע תא |  םיברקעה ןמו םישחנה ם - וח .וי חורה

 ז 9 / 1
 וליפא ,י גועב לבא :כפ ₪ וליפאו אד ₪ לבא [גע | ל האו ,גְוְד ותוא האור [אפ והאור* | י יל -- לוו₪- - יהי | האו חשו .

 ותוא ,* ויגיע תא ורקני אלש ותוא [ותא | 1 תמו ,י'אה תמש | ד גועכ וליפא תמ ,נ'א] גועב (1 וליפאו) - - . י ב . . יוופר . י ו 1 ָז
 ,[] םישהנה יגפמ ,1] םישחנה ינפמו ,7 םירבכעה ינפמו) םירבכעה ןמו (₪ הדלוח) הדלותה (נןפ ינפמ) ןמ

 ןת לכ | כנאחופד ויניע תא ורקג  אלש (5 םיבוקעה ןמו םישחנה ןמו םירבכעה ןמו ,ם םישהנו . - . 0 -- = תורררופל - ה₪- ירי -וןררהי
 | . היי י וש" (ופד רומ לטונ) הייוי חו -- 1 - - 8 | ] ] ] / )

 | .תוירבה | נו לע [ןמ | אופה וארומ (ף לטונ) לטינ 3 | תוירבה פ םסדא ,'א םדא לכ ,ָניאְוְד םדאש
 אלש 5 | גיא סשב ,ב 5 דן א וביא .ך ןונא :.כגופ [ןיכא | ?אופד רב .כנ [רג4 | םכו יי" לו. םשב ,ח םושמ ו ['שז מ | לאי ןרו -הור -יוכת [ןיב ית רב כ - רר | הרתחו , : פ

- 4 / 

 , ₪ ךא םכיתושפנל . . ךאו ,1 םכמד תא ךא [' םכיתושפנל -- ךאו* 7 | + רשבב רתוה אלש ,[ךופ רשב ול רתוה
 תש רהוטה הו -.ו.- [היח 5ב רּומ ₪ | ו -צ | 1צו ומטוי יי | = ]

 תא רסומה הז < ,יכנ'אתופ [היח לכ רומ | קלח < [ךא אפ ומצע תא קנוחה תא פאודכ ךא

 לכ דימ (?א'ְך איד) רחא רבד וריבה תא גורהל םירחא תא רכושה הז וןיחא שיא דימ וגרהל היחל ורבה 2 רד הל ויה י - 5 )
 ₪070 ומופת הר || ןיו"רה |ן 2 תוחר

 | א ] א ו ₪ ןעברא | ןנש ןא | אד הי

 יח 0 ןמז ז לכ יתנויצש י"כו 'יסופדב ףסונש המו ,תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא תמ לארשי ךלמ דוד תבשה תא

 ןיללחמ מוי ןב קונית וכו ונת שבתשנ 'א א וכו פ"יכבו תלהק ךמבו םש תבשבו אתפסותב םג אתיל "וכו ןיללחמ
 'םוא 0 ןב ןועמש 'ר ןאכ ריבמ קתעוה לודגה שרדמבו ,'וכו ןיללחמ ןיא (תמ םאו פ"יכב) תמ תבשה 0 % 4 רג 5 וב ה 2

 4+ - - --= \ 0 0 ותוא האור שחנ חרובו ותוא האור ירא 'וכו ורקנו אלש םושחגנ ינפמו הדלוח ינפט 'וכו ומוי ןב םונית

 ע לטומ וארומ יח םדאש ןמז לכ אה וכו ורקני אלש םישחנ יגפמו תדלוח ינפמ 'וכו תמש ןשבה ךלמ גועכ
 תביתכו , תונוש םימעפ ליעל ומכ ל"כב תורי רי ב תביתכו :ג'חעו | 'וכו תוירבה לעמ .וארומ לטינ תמ | תוירבח
 ביתכ אל רשבו 'וגו ערז ערוז בשע לכ תא םכל יתתנ הגה ביתכד ."כו רתוה אלש 5 | : 237 דצ ליעל וע ות א
 יתתג בשע קריכ תלכ ש) ה יהי םכל יח אוה רשא 'ירר סר 'תכ ואכו יתה ומ רבא רט רותותר דרצוה אר ררופר

 --> / וי- ו/- ₪. , --- 0 -. - - %- - -ו וו ןי= -5 . ורווו 1 ,

 רשבי ךא רית "'א..ם"נ ןירדהנסבו ,(ילכ ריב "יפ) לכ תא םכל יתתנ ר"הדאל יתרתהש בשע קריכ לכ תא םכל
 רשב ול רתוה אל ןושארה םדא בר רמא הדוהי בר רמא 'ב ט"ג םשו "'ןכו יחה ןמ רבא הז ולכאה אל ומרד ושפנב - רוי" רה - הרר ריש חוה רך ריו יי ני ירי ₪8 9 של יי -

 קריכ יגש םהל ריתה חנ ינב ואבשכו םכל ץראה תיה אלו ץראה תיח לכלו הלכאל היהי םכל ביתכד הליכאל
 בשע םש עייעו יוכו ולכאת אל ומד ושפגב רשב ךא ל"ת וב גהונ יהה ןמ רבא אהי אל לוכו לכ תא םכל ותתנ בשע
 ןמזב .איח אתויח ןמ שילתד ארשב סרב 'א יירתב םגרותמ ןכו ,םש י"מבו 817 דצו 149 דצ ליעלו 'א זינ
 רשב ול רתוה ריהדא םא םהלש היסנכה תובא לצא תוטשה לע 461 דצ ג'מ קלה היטב "עו .'וכו היב הישפנר
 ךאו ייחב וגיברבו ט"קלב קתעוה ןכו ,טוקליב היכו יתהגה ןכ .'וכו איבתל םכיתושפנל םכמד תא ךאו 7 : חליכאל

. , , 

 ו ַ יפל םגו ,'וכו איבהל 'וגו םכמד תא ךאו כ"מב היגה ןכו ,ומצע תא קנוחה איבהל שורדא םכיתושפנל םכמד תא

 ] \ \ . מ 0 ה השקו ,שורדא םכמד תא רא הסהבב תמשנ תלימנ םכל יתרתהש ייפעא רמאמה שוריפמ 'וכו איבחל רא יוגה
 'ולכ ומצע תא קגוחה איבהְל ףכו םכית ו ש פ גל סכמד תא ךאו שרודו ,'וכו ךא ל"ת 'וכו לוכי וגו איבהל ךא ר

 שרדמ לעב ןיבז ןכו ,גר הילמ קנחיל םדאל לקנ רתויד טקג אתלימד אחרוא קנוחה שימו ,תעדל ושפנ דבאמה
 ק"ררה בתכ ןכו ,'וכו סואשכ לוכו תעדל ומצע גרוהה הז שרדא םכיתשפנל םכמד תא ךאו 169 יומעב קיתעהש לודגה
 ,"כו לואשכ לובו ורמאו ב"הועל תשנעב ושפנ תיהתש ומצע גרהי םדא םא ושריפ ל'זרו הוכו םכמה תא ךא פרו
 תצור תוכלה םייבמרב םג 'יעו 'וכו שורדא םכיתושפנמ םכמד תא וטצע תא גרוה וב ושרר וניתוברו בתכ ן"במרהו
 יושר םדא ןיא רמאד יוכו אנה ןאמ םש קיבב ע"יעו וכו ומצע גרוהה הז שורדא םכיתושפנל סכמר תא ג'ה ביפ
 םכיתושפנ דימ רמוא רזעלא יבר שרדא םכיתושפנל םכמד תא ךאו אינתד אוה אנת יאה אמיליא ומצעב לבחהל
 תא 'וכו םכל יתרתהש יפ לע ףא םכמד תא ךאו שרפמ ת"הע י"שריפבו | ,וכו ינאש אלטק אמלרו םכמר תא שרדא
 לואשכ לוכי : תייפיב 'יעו םד ונממ אצי אלש פ'עא ומצע קנוחה ףא םכיתושפנל ומצע םד ךפושהמ שורדא םכמר
 ליונבו ,יוכו ל"ת שאה ןשבכל ןמצע ורסמש עיומחכ לוכי ךא ל*ת םיתשלפת וב וללעתו אלש וברח לע ומצע ליפתש
 ,רמאמה ףוסב ךא ינפל ל"ת ןכו ךא 'ול 'לת יטיש יניב םלשוהו ךא הירזעו וכו היננחכ לוכי לואשכ לוכי בותכ
 כו קר ךא 'וכו ,דציכ טועיממ 'וכו תודמ שולשו םישלשמ .לודגה שרדמ שארב הקתעוהש אתיירכב םג אתיא שרדחו
 וליא 8 :ךוו ל"ת הירזעו לאשיט תיגנחכ וא לואשכ לוכי שרדא 'ןכו םכטד תא ךאו וב אצויכ וכו טעמל ךא
 ר"ויב ל'יכב ונישרדא תביתכו) זיו 'ג 1 .לאינד עו .ייחב וניברבו ט"קלב .שרפמדכ תויח וארקנש - .תויבלמ עברא
 ורבח תא רפומה הז היה לכ דימ 'ב א"יכבו 'יסופדב ףכונש ןושארה שרדהו ,(581 רצ ליעל י'מב "עו לוגכ םוכמב
 וניברבו ט"קלב אתיל ןכו טוקליבו יתגייצש י"ב ראשבו ל"יכב אתיל 'וכו םירחא תא רכושה הז ויהא שיא דימ וכו
 'םבו ,(תויחב ולשמנש .תויכלמ .ולא שרפמ .םשו) ונינפלש ר"במ קתעוהש רמאמהב 171 'וטע לודגה שודמבו ייחב

 ורבח רסומה הז ונשרדא היח לכ רדימ ג"הו ב"ה .ב"פ חצור תוכלה ם
 ןועו םימד ךפוש ןהשלשמ דחא לכ וריבה תא גורהל םירחא רכושה הז ויחא שיא רךימ םדאה דימ ופרטל הוח ינפל
 רופמ סגיד ירה השירד ןושל ןתשלשב רמאנ שוריפבו ןיד תיב .תתימ ןיאו םימשל :התיט בויהו ןריב הגירה
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 במרמ. איבובריעב קתעוה 9 רמע לודגה

 תור
 == ן ו 31 ןיש [ןא'יונ



 83295 - באט עכח רל השרפ הנ

 יצח ,ףרוח טבש יצחו תכטו וילסכ יצח ,ערז וילסכ יצחו ןושחרמו ירשת יצח  וירבדכ רמוא אפוד
 בא יצח ,ץיק בא יצחו וומתו ןויס יצח ,ריצק ןויס יצחו רייאו ןסינ יצח ,רוק ןסינ יצחו רדאו טבש
 אל ןנחוי יר רמא :ירשתמ ליחתמ ןועמש 'ר  ,ןושחרממ הנומ הדוהי 'ר  ,םוח ירשת יצחו לולאו
 אל 'א רועיל 'ר  ,ןמושיר רכינ היה אלו ושמיש ןתנוי יר היל רמא ,שרח ביי לכ תולומ ושמיש
 :[ותבשש ןכימ ותבשי אל יא עשוהי 'ר ,םלועל ותבש אל ותבשי

 בי : תונברוקה תוכזב ןכיש הז וברו ורפ םהל רמאיו וינב תאו חג תא םיהלא ךרביו (א ט
 המלש ימיב ,הרוח יתמא ,הרזח אל היידרו ורזח תיתחו ארומ 'וגו םכתיחו םכארומו (ב

 יח ומוי ןב קונית יא רועלא ןב ןועמש יר ינת : (ד ה אימ) 'וג רהנה רבע לכב הדור אוה יכ
 'א ןועמש יר היה ןכו ,תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא תמ לארשי ךלמ דור ,תבשה תא וילע ןיללחמ

 : ("י 'פ) סנועס םונככ 'פ םלסק טכדפ ,'3 "ככ פבט ,(ס''יפ) זיפ פכט לפפסופ 8 : 5//פ יכ עוקלי 7 : 908 דפו 240 ד5 ליעל 8

 | כ תבט | כ ןושחומ | !א ןועמש 'ו| ריאמ 'ו יובדכ ,] 'עמש 'וד ויובדכ [?אןפְד וירבדנ* 1

 [הנומ | כ לולא 8 | -ן ץייק | כ וומת | כ רייא | ח ףרוח [םאוד רוק* | כ רדא 2 | ח רוק [כנאוד ףרוח*
 רמא* | כ הנומ היה ,'א הנומ [ןַאְוְד ליחתמ* | ,נ ןושחרמ ןמ ,] ןוושחוממ [כאפְד ןושחרממ* | 2 הנומ היה

 ל"א (ן רשע םינש , 1 שדח רשע םינש) שדח ביי . . תולזמ (*אְָד ושמש) ושמיש אל . . רמא [ותבשש --- ןנחוי יר
 ,'ך רזעלא 'ר) רזעילא 'ר רכינ (ך ןמושר) ןמושיר היה אלש אלא (?אְָך ושמש) ושמיש (נ] רמוא ןתנוי 'ר) ןתנוי יר
 (ן ירו) 'ר ותבש אל (?אָד ותובשי) ותבשי אל רמוא (?א איר ,ך רזעלא 'ר) רזעילא 'ר עשוחי 'רו ' (%א איר
 'ו כו תולזמ ושמיש אל ןנחוי ר"א ,'אְוְד ותבשש (?אד ללכמ) ןכימ ('אְוְד ותובשי) ותבשי אל רמוא עשוהי
 ורפ . . רמאיו [ןפ וברו -- רמאי* 6 | ל 'ל :ף 'ו כו תולזמ ושמיש אל שדח רשע םינש ,'א ליעלדכ
 \ ןח ןנש וז :2 ןכוש הז ,פ ןכש הז [ןכיש הז | כח יל ,ל יוגו ,ך ץראה . . ורפ .נ?א ץראה תא ואלמו ובר
 ,יו תיתיחו .'ךכפ'ְך [תיתחו | אפ 'ל .כנ'אַוְד היהי ['וגו | םכתחו 7 | תונברקה | א יל ,ן ןכריבו

 [יא 8 | \ך יתמיאו ,י יתמאו ,כגאפ יתמיא ן [יתמא | י היידר ,1 אידרו | ?ך'א תתחו ,?א'ְד תותחו
 | יַנ תמש | וג] דודכ (] וליפאו) וליפא :?אְד ₪ לבא [דוד 9 | כ דחא םוי [ומוי | כנ'אפ 'ל ."אןד רמוא
 ןיללחמ ןיא (ן תמש ןמז לכ ,1 תמ םאו) תמ םא לבא תבשה תא וילע ןיללחמ יח םדאש ןמז לכ = ,* [תבשה
 | רמוא | 1 ייחוי :פ יחוי :.כנאחְד רזעלא ןב ₪ [ןועמש | ןָאְוְד תבשה תא וילע

 קרפ מ''במ קתעוה א"ס 'ר טוקליבו .ללכ רמאמה הז רכזוה אל ספדנבו אייכו טייכ ר"ב "יפב םג ןכא ,ולא םירפס
 ,םש מ"'בב אתיירבהו אתפסותה י'פע ףסותינש וא ריבה רקיעמ רמאמה םא קפקפל שיו ,(םש ןמסנש ומכ) לבקמה
 ןוושחרמ ירשת יצח וירבדכ 'מוא אסוד 'ר היה ןכו ריאמ 'ר םושמ רמוא רז ע ל א ןב ןועמש 'ִר ייגה אתפסותבו
 ןועמש 'ר ןוושחרממ הנומ היה הדוהי 'ר 'וכו ןסינ יצח רוק 'וכו רדא טבש יצח ףרוח 'וכו תבט וילסכ יצח ערז 'וכו
 יצח וירבדכ רמוא איפנמ ןב ןועמש יבר היה ןכו רמוא מ"ר םושמ ג"בשר םש מ"בבו ,ירשתמ הגומ היה
 הנומ ש"ר יר ש ת מ הנומ הדוהי 'ר "כו רדא טבש יצח ףרוח 'וכו תבט וילסכ יצח ערז וכו ןושחרמ ירשח
 ס"ךב םג 'יעו 'וכו אפוד 'ר היה ןכו "וכו וזעלא ןב ןועמש 'ר קתעוה ק"דרבו םש טוקליבו ןושחוממ
 םגו 'וכו רמוא אסוד 'ר לודגה 'דמבו 'וכו םירמוא ןועמש 'רו ריאמ 'ר רמאמה ליחתמ ט"קלבו ,201 דצ מי'הדבו
 יצח ת"'הע י"שריפבש 'יגה תמכסמ יתנייצש חייוכ ייג םעו ,רוק 'וכו טבש יצח ףרוח 'וכו (ולסכ) וילסכ יצח 'יגח םש
 וילפכ יצח רעבאב שייר 'צוח הדגא שרדמב היכו ,ת''פיבו ם''ארבו ינוקזחבו שייייעו 'וכו רוק טבש יצחו .תבטו ולסכ
 ןושחרממ הנומ הדוהי 'ר 'יפו ,(ץיק 'וכו בא יצח םוח 'וכו ןויס יצח שבתשנ םשו) ףרוח 'וכו טבש יצח רוק 'וכו
 תע לכל םישדח ינש ירשתמ תונמל ליחתמ ירשתמ ליחתמ ש"רו ףווח טבשו תבט ערז וילסכו ןושחרמ רמואש
 אתיל הז רמאמ םג | .'וכו ןנחוי 'ר רמא 8 :םש מייבב יישריפב ייעו יוכו ףרוח תבטו ןלסכ ערז ןושחרמו ירשת
 וייכבו 'יפופדב ותומילשב .אתיאו 'א א"יכו פ"יכב עטוקמ רמאמהו ,טוקליבו חי"'יכב קתעוה אלו כיייכב אתיל ןכו ל"יכב
 ליעל עיייעו 240 דצ ליעל ומכ ויתמלשהו ,רייב ייפב ותלחתהו שייייעו קידרב ולוכ קתעוה .ןכו  גייכבו 'ב א"יכבו
 רמאמה הז י"פע ת'הע יישריפב שרפמ ןכו ,ותבשי אל שרדב ןאכ רמאמה רקיעש לנו ,גילפ ףוס ניחבו 808 דצ
 .ןכיש הז 6 : חליל ןיבו וי ןיב רכינ אלו תולזמה ושמש אלש לובמה תומי לכ ותבשש ללכמ ותובשי אל הלילו םויו
 'יעו תונברוקח תוכזב חנל רמאנ וברו ורפ ןאכ בותכש הז שרודו (ז'י 'ח) השרפב ליעל יוכו וברו ורפו .'תכ רבכ

 כ'תלכו ט"קלב ה"כו .תיתחו 7 :295 דצו 149 דצו 116 דצ ליעל ומכ וייוב תונברוק תביתכו ,א"לפ ףוס
 ר'הדא לצא רמאנש .תיידרו = : תשבושמ 'רנ תותחו 'יגהו ,תיתח 'ע ל"תמעב םג ייעו גייכ ביל לאקזחיב תיתח
 הֶצווה רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר םש אתפסותב .'וכו ינת 8 :'ןכו ץראה לכבו 'וכו םימשה ףועבו םיה תגדב ודריו

 דוד וליפאו תבשה תא וילע ןיללחמ ומוי ןב ןטק וליפא רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר היה ןכו 'וכו תמ לש וויניע
 ןכו תבשה תא וילע ןיחוד ךכיפל תוצמב קסוע יח אוהש ןמז לכש תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא תמ לארשי ךלמ
 ןירמשמ ןיא קר 'יגח םש גנ''חבו) ותוא ןירמטמ ןיאו ותוא ןירמשמ ןיא ומוי ןב ןטק רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר היה"
 ותוא האור שחנ חרובו ותוא האור בלכהש (םירבכעה ןמ) םירבכע ינפמ אלו (הדלוחה ןמ) ןידלוח ינפמ אל (ותוא
 יח םדאש ןמז לכש (םירבכע ןמו הרלוח ןמ) םירבכע ינפמו ןידלוח ינפמ ותוא ןירמשמ תמ ןשבה ךלמ גוע חרובו
 ג" ב ש ר אינת םש תבשבו ,תויריבה ןמ וארומ לטינ תמ 'וכו היהי םכתיחו םכארומו ינש תויריבה לע לטומ וארומ
 ךירצ ןיא יח ומוי ןב קונית רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר אינתו יוכו ןיא תמ לארשי ךלמ דוד יוכו יח ומוי ןב קונית רמוא-

 םכארומו 'נש םירבכעה ןמו הדלוחה ןמ ורמושל ךירצ תמ ןשבה ךלמ גוע לבא םירבכעה ןמו הדלוחה ןמ
 תויח ןושל םכתחו ושרדו ,יוכו ותמיא הלטב תמש ןויכ תוירבה לע תלטומ ותמיא יח םדאש ןמז לכ היהי םכתחו
 א ןיא יח ומוי ןב וליפא .רמוא רזעלא ןב ןועמש אתיא םש תלהק שרדמבו ,תי'הע ושוריפבו םש יישרב ייעו
 וליפא תמשכ לבא חרובו האור שחנה חרובו האור בלכה םישחנה ןמו םירבכעה ןמ אלו הדלוחה ןמ אל רומיש
 תוירבה לכ לע תלטומ ותמיא 'וכו ןמז לכש םישחנה ןמו םירבכעה ןטו הדלוחה ןמ רומיש ךירצ ןשבה ךלמ גועכ
 וילע ןיללחמ יח ומוי ןב קוניתו רומיש ךירצו ותמיא הלטנ תמש ןויכ 'וכו. םכתחו .םכארומו 'נש םישמרהו תויחהו
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 םויה ותוא אובישכל ,תמייק ןחירב ןימייק ץראו םימשש ןמו לכש אלא ,רעל תדמוע התורכ ןתירבש
 < -  םויִב רפותו  העש התואב (ו אג היעשי) הלבת דגבכ ץראהו  וחלמנ ןשעכ םימש יכ וב 'תכש
 -  ןידלוי ןירצוק אלו ןיערוזש ירי לע אל יב ודרמיש םהל םרנ ימ אחא 'ר רמא ,(אי אי הירכ) אוהה
 < יא ץייקמ ףרחו ץיק תיבבאו המח םוחו רוק ןירבוקו ןידלוי ריצקו ערו ךליאו ןכימ  ,ןירבוק אלו
 | 7 ,6 תי היעשי) ףרחת וילע ץראה תמהב לכו טיעה וילע ץקו רמא תאד ךיה ףועה תא םהילע
 המ רמא הוה ןמחנ ןב לאומש 'ר 'מאד תיאו ושאר תא ששוח היהש רודה ילודגמ רחאב השעמ
 חנ ינב םירוכס המ אחא ר םשב אנוה 'ר 'וג ץראה ימי לכ רוע איד ,אלובמר ארד ןל רבע
 . הלילהו םויהש ןמז לכ אלא ,ץראה ימי לכ רוע םהל יתרמא ךכ ,דעל תדמוע התורכ ןחירבש
 < םוי אל יייל ערוי [אוה] רחא [פוי היהו וב 'תכש] םויה ותוא אובישכלו ,תמייק ןתירב ןימייק
 אל יב ודרמיש םהל םרג ימ קחצי יר רמא ,אוהה םויב רפותו העש התואב (ז רי הירכ) הליל אלו
 " | דעו םלועה ףוסמ םיכלהמו םיערוז ויה. הנש ימל תחא קחצי יר רָמאד ןירעוק אלו ןיערווש ידי לע
 < | ;ןרשבלש אתמילככ םהילע םיבושח םירמנו תוירא ויהו ןתכילהב ןונבל יזרא םישלתמו הלק העשל ופוס
 יר היה ןכו ריאמ יר םשמ לאילמג ןב ןועמש ןבר] :תרצעה רעו חספה ןמכ ןהל ריוא היה רציכ אה

 2 | : סי'פ 6ייכדפ ייעו ,יכ ו"ק לעילמ סכ3 ,6'פ סילפס ספפקופ 12 | :י"יכ טייס יכיכט קלי 6

 <  םימשהש ,ירכנחו [ץראו םימשש | ילאחפְד לכ :כנ'או |לכש | | פ דעל ןידמוע ןהמע התורכ 1
 < | 7-ץואתו 2 | ראפ =םיי | יר'א אבישכ ,ן אובישכלו | ל 5 :כחו פימייק [יגאפד ןימיי* | ?אְָד ץראהו
 - ןתש | י ודרמש 8 | ו תירב ,ןְזְד יתירב -, [רפותו | ן העשה | ן'א התוא | אל יוגו [כגלאופְ הלבה
 ערז | ן ןירבק 4 .| 'א ןידלוי אלו .] ןידלי | 'א ןיִערוז אל ןהש ,ן םיערוז . . ,ילאָד ןיערוז ויהש , כג ןיערוז
 ,ם תיבע בעו ,1! תיבעבעו [ תיבבאו* | ל הטח [המח** | יי יל ןירבוקו ןידלוי | 'ַא ןירצוקו ןיערוז [ריצקו
 | .'אופ ץיקמ | !+ תיבב זעו 'ל תובע ץעו ,1 תיבצועו ,] תובצעו ,ְך תיכאכח ,?א תיבאכח ,א תיבבחו ,%) תיעועו

 + ףרחת . . הרשה תיח לכו ,+ ףרחת . . ץראה תיִח לכו , 5 ףרחת . . תומהב לכו [2נ?אָד ףרחת -- תמהב לכו* 5
 אמח ,רנ*אד -. ימח [המ | י] רטא ,כאְוְד רמוא היה | כ בר רב ,פ'רב .ג"אְך רב .ן [ןב 6 | ר'א ל .ל חגו

 < = ,ןןו םתירנש [יכ אפ ןתירבש* 8 | מ -. חייבה רמא [המ |  אנוח | ן יל דכע ,'א ןל דיבע 7 | ין -. ןומח .ם ₪
 | - = יכנ'אפ [ץראה | ל יל [ימי** | 'א םמע ,ן תדמועו תפסומו ,מיאָד תדמועו .כנזךפ [תדמוע | ל ןתיירבש

 < ,ם אבישכלו ,ן) [אובשכל 9 | ן'אופ לכש | חו יל ,כ אלהו .'א ירה [אלא | ן רגו ריצקו ערז ,י"אְד וגו
 < | תתוא 0 | באל יל [ינ?אופד אוה* | ל .יל [פוי -- 'תכש** | 'א אבישכ .םכ אבישכו ."אְָד אובישכו ,ו אבישכל
 | "אד יל .יכנ'אופ [ידי 11 | י ודרמש | י תירב ,זְד יתירב =. [רפותו | 1 רימ ,] העשה התואב ,א העש
 < |" כנ'א יל הלק 12 | כגופ םיעבראל | א רמא ,כפ רמאו | יו םיערוז ויהש ,כנ?אפד ןיערוז ןהש ,א [ןיערוזש
 < = לש אתמילככ | ם םהל , כ םהינפל ,?אָד םהיניעב ,י] ןהילע ,ן'א [סהילע | ₪ ןימוד [םיכושח | 2 ןונבלה | ן ןישלותו
 = ,1 םישבככ / 8 םיצרשכ י?א ורשבב המינכ ,ָך ורשב תמינכ ,ן םרשב ימלככ ,'י ןרשבב אתמלככ [(7 ורשב) ןרשב*

 ריוא ,'כ [ןהל ריוא | ם רציאכ | 1 - 'חו 'קו 'צקו 'רז ץראה ימי לכ דוע [אה 18 | א ןרועב תומי לכב .כ תמ בלככ
 [כגופ ןבר* | ל יל [ירשתמ -- ןבר* | כג'אפ תרצע | כ'אפ חספ | י'ךאְד הפי ריוא . . ף ריוא םהל + נא םהל
 . ם ר"א .?א רישב רמיא .כ'א 'ר םושמ (כ רמא) רמוא ,ָך 'ר םשמ רמוא [ן יר םשמ* | (א גיבשר) 'ך 'ר ,ָך יבר

 ו באב יב ה . ג \!

 יתירב תא םיקמ יננה ינאו הירחאלש השרפבו 'וכו תוכהל ףסא אלו 'וכו ללקל ףסא אל רמאנש המ .'וכו התורכ ןתירבש 1
 שרפמו .ןורצוק אלו ןיערוזש 8 : יוכו תמייק ןתירב ןימייק ץראו םימשש ןמז לכש יוכו ץ ר א ה ימי לכ דוע אלא 'וכו םכתא
 - המ םש בימ אמוחנתב ןכו) תיפיב 'יעו רבק ילא חלכב םיאב אלא םהינב תא םירבוק םניא 'ולכ ןירבוק אלו ןידלו'
 < ןכימ (ותומי אלו םינב דילות דצחת אלו ערזת 'ב 'ט ק"מבו רבוק התא ןיא תדלוהש המ ונורתפ רצקת אל תערזש
 6 רצ ליעלו .ניחעו תיבבא 'עב ךורעה 'יג י"פע יתהגה ןכ) תיבבאו המח םוחו רוק ןירבוקו ןידלוי ריצקו ערז ךליאו
 ראה תמהב לכו יוכו וילע ץקו א"דה ץיקה תומי לכ ףועה תא םהילע ינא ןיכשמ 'וכו ינא ץייקמ ףרחו ץיק (9
 7 8 םינב םיאור ויהש םידרומ ויה המל מ א רב ל או מ ש 'ר רמא םש בימ אמזחנתבו ,ףרחה תומי לכ ףרחת וילע
 "  םוחו רוקו םירבוקו םידילומ והיש ריצקו ערז ץראה ימי לכ דוע ךליאו ןאכמ ה"בקה רמא םיתמ ויה אלו םינב ינבו
 < נבו םינב ןמצעל ןיאור ויהש םש אמוחנתבו ,גלשבו שאב ןירסייתמ ויח ךליאו ןאכמ םהילע םיאב ןירוסי ויה אלש
 .  םותו רקו ןירבוקו ןידילומ ויתתש ריצקו ערז 'וכו ךליאו ןאכמ 'וכו רמא ןיתמ ויה אלו תורוד הששו השמח םינב
 0 ו ויהתו ןיקסופ ןניא ןירוסיהו יש םכינפו ןיצייקתמ ויתתש ףרוחו ץיקו תחדקבו תפחשב ןירסיתמ ויהתש
 | לכ קיידמ איר םשב הירו .'וכו ימי לכ דוע 7 | : גלשבו שאב ןינורנ ויחתו הלילו סמוי ןיתבוש םתא ןיא םכיפוגב
 . "אלו ןיערוז אחא 'ר שרודש ומכ אלו) ועסשמכ  .ןירצוק אלו ןיערוש 11 :'וכו הלילהו סויהש ןמז לכ וכו ימי
 וצי 'ר רמאדכו הנש לכב רוצקל םהל ךרוצ אלו תחא םעפ ןיערוזש רמאמה םעטו ,(ןירבוק אלו ןידלוי ןירצוק

 - ,ורשכב יב א'יכבו ורשב אתיא 'יסופדב םג ןכא ,ן ד ש ב יתהגהו ,אתמלק יעו אתמלכ יע ר"תמע 'יעו ןרשבב הנככ
  ,ייר לש רמאמל ךשמהה וניאו ע"פב רובד אוה .דציכ אה 18 :'א א"יכ) כייכב 'יגה סג ושבתשנ אתמילככ 'יגחמו
 רוקא 'וכו ('ריוא םהל היה דציכ אה ת'פיב ןוכנל שרפמו יוכו רציכ אה וכו ימי לכ דוע ג'יכ "יגמ חכומ ןכו
 םוח רוק אל והל הוה אל הלחתמש וב ודומש יפל ןכ תויהל רזג אתשהד 'ולכ יאק ,ארקד ףרוחו ץיקו םוחו
 < "פב םג .ייעו .גזוממו הפי ריואהש תרצעה דעו חספהמ דימת אוהש ומכ 'וכו חיה ןמזה אלא ףרוח אלו ץיק אלו
 = "פע 'יתמלשהו רי'ב לש ייכ ראשו 'יסופדב אתיאו לייכב אתיל רמאמה לכ | ,לאילמג ןב ו : מיריבו ריב
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 ער םדאה בל רצי יכ ארקמה תעדל הוושהש יבר ול הרוהו ,אצישמ אלא אצויו היעימ ינב טמוח
 תנתינ המשנ יתמאמ ולאש רועו : םלועל רועינש העשמ יתכ וירענמ רמא ןרוי יר ,וירוענמ
 אלא ,חירסי אלה םימי 'ג חלמ אלב רשב םיש ול רמא ,ומא יעממ אצישמ ול רמא ,םדאב
 יפאב הולא חורו [יב יתמשנ דוע לכ יכ] ועייסמ קוספה םנ יכ וניבר ול הדוהו ,דקפנשמ
 5 :ינתדקפשמ המשנה תא יב התתנ יתמאמ [(בי י םש) יחור הרמש ךתדוקפו] (ג זכ בוי ל

 איחנ ינב .םירובפ המ אחא 'ר פשב ןדיי 'ר יוגו ריצקו ערז ץראה יטי לכ דוע (בכ
 :ב"י יס סט סעוסנפ ,'פ "ק םיטלכ3 "פע סעוסנפ , סש עוקל 6 :'ד ' ג"פ םוכככ 'טוכי 2

 וליאש ואל ,ןֶד ומא . . וב ןתינ היה וליא ,ןאָד ומא יעמב אוהש דע וב (א ןתונ היה וליאש ,] ןותנ ולאש)
 היה ומא יעממ וליאש ואל ,פ ומא יעמב ןותנ היה וליאש ואל ,'ך ומא יעממ אצי אלש דע וב ןותנ היה
 ,1 [הושהש | ירכגאחופד 'ל .ע [אצישמ אלא | העמ | יכנאחופד ינב תא ,ךז [ינב 1 | ן ןתינ
 /ד) [רועינש | ע ןגחוי [ןדוי 2 | ם יכ 'תכו ץבור תאטה התפל ינש [יכ | ך'א ותעד הושהש ,עכ?אָפְד הושהש
 ,?אד ומא יעממ תאצל ,ירעכגחופ [םלועל | י רענינ . - .רכ?אחְד רעגנ אוהש ,פ רעננש ,ן'אָו רוענ אוהש
 / 'א שודקה וניבר תא . . לאש .כנ?אהְד וניבר (ןַך ונבר) תא סוניגוטנא לאש ,יךפ [ולאש | 'א םלועה ןמ תאצל
 ,.?אחפד . . יתמיאמ ול ([ רמאו) רמא ,כ . . יתמיאמ ,ץ) [המשנ יתמאמ | ץ) יברל . . לאש ,ן וניברל . . לאש
 /רנפ הנותנ ;ִכ הגתנ ,א הנתינ ,] תנתנ | ?ויתמא ,ן תמיאמ . . ,"ך יתמיאמ המשנ ,1א המשנה . . ול רמא

 . .אצישמ ל*א ,'רכאחְוְד ומא יעממ אצי אלש דע וא ומא יעממ אצישמ =. ,)פ [םדאב 8 | ' המשנ הנתנ
 סא ([ָךְו לשמ ךל לושמא) לשמ ואל ,'א חינת םא ,ץ) [םיש | ] הריצי תעשמ וא הדיקפ תעשמ ,' ומא . .וא
 םימי השלש ,ירכאחופד הלמ אלב םימי (כחחןפ השלש) יג רשב ,ץ [םימי --רשב | ירכנ?אהופד הינה
 דימ חירסמ וגיא .יכאַחפְד חירפמ אוה דימ ,1 הירסמ דימ ,? הירפמ ,ן) [חירסי אלה | 1 חלמ אלב רשב
 | ן ויובדל וניגד .רנאפד 'ר ,יע.יבו | ו 'ל ול 4 | ירכגאחופד יל .ע [דקפנשמ אלא | ן הירסמ . .
 | ירלאוד ארקמה תערל ותעד (] תוושש) הושהש .כ)'אַפ ארקמה תעדל הושהש ,ץ) ועייסמ קוספה הז םג יכ
 יכ ,?ךזך יחור הרמש ךתדוקפו ידמע תישע רסחו םייח יפאב הולא חורו יב יתמשנ דוע לכ יכ [יחור --- לכ יכ*
 הרמש ךתדוקפו יפאב . . חורו ,כגְד יפאב הולא חורו יב . . יכ ,?א 'וגו ךתדוקפו 'וגו תישע דסחו םייח יפאב . . חורו . .
 ,1י [יתמאמ 5 | ם יחור . . ךתדוקפו ,יע?א ד יחור . . ךתדוקפו ידמע תישע רסחו םייח ,'ל יפאב הולא חורו /"%) יחור

 תתנ ,?אָָד המשנה תא יב תתנ ,ל המשנה תא התתנו [המשנה -- יב התתנ* | ן יתמאמו .ךענַאפְך יתמיאמ

 ,!רעכגחפ [ינתוקפשמ | ְך יב הנותנ המשנ ,ו] יב המשנ (י הנתינ) הנתנ ,ןפ המשנה יב הנתנ ,ן) יב המשנה

 | ילאְד לאומש .פ אבא .כנחו [אחא 6 | ן הדיקפ תעשמ ,' ינתרקפש העשמ ,?ךַאְיְד ינתדקפהשמ

 רועינש העשמ ביתכ וירענמ 'וכו ול הדוהו אצישמ אלא אצויו היעמ ינב טטוח היה [ןכ] םא ול רמא רצי
 רענג אוהש העשמ ייגה םשו תוכרב ישוריב סג אתיא ןדוי 'ר רמאמו ,ןדוי יר םוקמב ןנתוי 'ר םש שבתשנו לול

 ;סלועב רעננ אוהש העשמ ט"קלבו ,םלועל רענג אוהש העשמ יוכו ןדוי 'ר רמא ק"ררב קתעוה ןכו ,םלועל אצעו =
 םיש ול רמא ומא יעממ אצישמ ל"א םדאב תנתינ המשנ יתמאס םשנ 'ע ךורעב ונינפלש ןונגפב ינשה רמאמה םגו |

 ה"'כ) יפאב הולא חורו ועייפמ קוספה הז םג יכ 'וכו ול הדותו דקפנשמ אלא חיוסי אלה םימי 'ג חלמ אלב רשב
 ,ינתדקפשמ וכו יחור הרמש ךתדוקפו (םש ישה' ךורעב ייעו ידטע תישע רסחו םייח 'יגה ריפד ךורעבו ,ע"פרשב
 אבוה יוכו לכ יכ ןושארה קוספתו ,י'כ ריב 'יפבו יא א'יכו  ח"יכב םג ואבוה ביי יו 'ב ז"כ בויא םיקוספה ינשו
 קוספה הזו 'וכו רסחו םייח יפה םינפב סש ספדוה ןכא זייכ בויא ןוילגב ןמסנ ו'דבו ,ריפד שרדמבו כייכו .גייכב
 חורו המשנ רכזוה ןושארה קוספבש םיקוספה ינש ףוריצמ עויסהש הארגו ,טוקליבו ריפדב ךורעבו 'ב א"יכב אבוה
 ןירדהגסבו ,'וכו חור וכו המשנ שפנ הל וארקנ תומש יה 182 רצ ליעל 'יעו יגתרקפשמ ושרד 'וכו ךתדוקפו 'פמו
 המשנ 'וכו ל"או םש 'גו יברל סונינוטנא רמאש םירחא םירמאמ ינשל רחא רדסו ןונגסב ונינפלש םירמאמה וכמסנ
 לש הכיתח רשפא ל'א הריצי תעש מ ל"א הריצי תעשמ וא הדיקפ תע שמ םדאב הנחינ יתמיאמ
 ארקמו סונינוטנא יגדמל הז רבד יבר רמא הדיקפ תעשמ אלא תחרסמ הניאו חלמ אלב םימי השלש תדמוע רשב
 וא הריצי תעשמ םדאב טלוש ר'הצי יתמיאמ יברל סונינוטנא ל"או יתוו הרמש ךתדוקפו ינש ועייפמ
 'תז רבד יבר רמא האיצי תעשמ אלא אצויו ומא יעמב טעוב כ'א ל"א הריצי תעש מ ללא האיצי תעש מ
 ףסונ יוכו תאטח חתפל יפהו ,(חיל יר טוקליו סיידב 'עו) ץבור תאטח חתפל ינש ועייסמ ארקמו סונינוטנא ינדמל
 וייכב ייגהו הריצי תעשמ וא הדיקפ תעשמ 'וכו המשנ יתמיאמ גיייכבש 'יגה םש ןירדהנסמ עבונ ןכו פ"יכב ןאכ
 מב םג ייעו) תומצעו ןידיגו רשבב ולוכ םרקנש הריצי תעשמ י"שריפ םשו ,הדיקפ תעשמ ינשה רמאמה ףוסב
 הילע אהת המ םוקמה ינפל האיבמו הפיטה דקופ ךאלמהש תעשמ הדיקפ (ןנחו' 'ר רמא הידב 292 דצ ליעל
 יכו יוכו (ת"פיב 'יעו ה"בקהל והסחיי ךיאד שיאה תדיקפ וז הךיקפ שרפל ןיאו) תויחו המשנ וב הקרזנ דימ 'וכו
 תעש רע הנותנ המשנ התיה אל וליא  ג"הו תחרסמ הניאש חלמ אלב םימי 'ג ןליפא םייקתתש הכיתחל רשפא
 'יגה לע השקה ת"פיבו ,תדלומ הניא בוש תחרסמ הפיטש ןויכו היעמב חירסת אלש תפיטה םייקתת ךאיה תריצי
 םישרח 'ט חלמ אלב רשב דומעי ךיאו אצישמ רמול 'ר תעד לע הלע ךיא ומא יעממ אצישמ לא ןאכ ר"בבש
 תנעט ילב ק"עו ותנעטל הדומ היה אל הז ילולד עמשמ ארקמה תעדל ותעד תושהש ול הדוהו ד דועו
 דלוהש וחיכוי ןמז ךות תוליפמהו ינויחה חור וב שיו םירבא לדגמ דלוה םישדח 'ט לכש תואורה וניניע סונינוטנא
 המשנהש יבר .הדוהש י'פעאו ,םירפסב לפנש אוה שובשו בתכו ןירדהנסב ומכ ןאכ ל'צ תיפי לעב תעדלו ,שיגרמ יח
 ומא תא ליצהלו וגרהל ןתינו אוה שפנ ואל םלועה ריואל אצי אלש ןמז לכד ל"זח תעד הדיקפ תעשמ םדאב תנחינ
 םירבא םירבא ותוא | ןיאיצומו היעמב דלוה תא  ןיכתתמ דליל השקמ איהש השאה ז'פ ףוס תולהאב ןגתדכ
 ריפ טפירשטייצ ע"מב םיירמפ 'חה שימ "עו ףכו וב ןועגונ ןיא ובור אצי וייחל | ןימדוק הייחש ינפמ
 ןינעבו םיאפורהו םיפוסוליפה ירפסב הלאשה וז ןינעב תוריקחהו תועדה לע 'ג תרבחמ גי'ג קלח 'וכו עפליתסטרובעג

 ;ר'תךא לש הייטחמ םדאב טלוש ריהציש םתטשל םירצוגה ימכח לצא םדאב ןותג ריהצי יתמיאמ
: 21 13608011) ?4008 
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 ושע ךמאיו (א די םילהת) ובלב לבג רמא ןבל תושרב ןה םיעשרה ובל לא ייי רמאיו
 לבא ,( ו רתסא) ובלב ןמה רמאיו (כ בי אימ) ובלב םעברי רמאיו (אמ זכ תישאוב) ובלב
 (א זכ םש) ובל לא רדוד רמאיו (גי א איש) הבל לע תרבדמ איה הנחו ןתושרב ןביל םיקידצה
 , : ובל לא ייי רמאיו (ח א לאיגד) ובל לע לאינד םשייו

 : תורודל ףסוא אלו חנ ינבל ףפוא אל 'מא ןינברו ,ינסל ינסל [וגו] ףסוא אל |
 הער איהש הילע ריעמ המותחנש הסיעה הבולע הבר אייח יר רמא [ער םדאה בל רצי יכ]

 וילע דיעמ ותוא הריבש ימש רואס בולע 'א פרחה יסוי הבא ,וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ
 תעטמה הכולע 'מא ןינבר ,(די גק םילהת) ונחנא רפע יכ רוכז ונרצי עדי אוה יכ ער אוהש
 :(י אי הימיי) ער ךילע רבד ךתוא עטונה תואבצ י'יו הער איהש הילע ריעמ העטנש ימש
 היה ןכ םא ול רמא ,ְרצונש העשמ ול רמא ,םדאב ןוחנ ערה רצי יתמאמ וניבר תא םונינוטנא לאש

 ,(יב 'ס) סוכסק סכ יכ 'פ סלסק טכדפ ,(ר ר) ןפס סוניו 'פ כספק םכדמ ,ז''ספ ןטקל ,ס''ע יכ לסועט 'קל ,ס"'פ יכ וקלי 1
 /ט"כסס יכ סימסס 'קני = ,ליכ יכ סיפכי 'ק5י ,סט טוקל 6 = : 260 15 ליעל ,5"פ 'כ עוקלי 5 :'3 "פס ד"י סילספ 'קני
 ןיטוריק ,ס"'ע "יפ נקֶע יכפס "פו ,יד ייס ג"יפ סנכ לנדטב | ,דיי 'יס ג" סילכס טכדפ | ,סייכ ייכ ג"ק סילסס יכיכע םכדמ
 | : יב 0/5 ןיכדסנפ ,6/ק יכ פוקכי 10 = : 3. יל

 םימוד .* =, ןארובל ןימוד [רמאיו | (לאומש) ינלאפד לא .י'אחו ([לע | ?אוד רמאיו .יכנ'אחפ [םשיו 4
 ,"ל ףסוא אלו ףיסוא אל .?אְַָד ףיסוא אל ףיסוא אל .ירָנ' ד ףיסוא אל ,'ל ףסוא אל ['וגו---אל* 5 | (םש) י .-, םארובל
 ףסא אל אחא 'ר טשב אנוה בר המדאה תא דוע ילקל ףיסא אל . ם ףיסוא אל ללקל ףיסוא אל ,:כ דוע ףיסוא אל ףיסוא אל
 ,(ךומסב ןכו) יכנא[דפד ףיסוא | ,] יגסיל יגסיל | א ףיסוא אל ףיסוא אל רמא אנוה רמא אחא ר'שב אנוה ,ן ףיסא אל

 | 'א ל הבר | ןהייח | כנאודל ל [יפ ער -- יכ* 6 | ו ףיסא | יכג"אוד אל .'אחפ [אלו | יחנל | ך ףסא
 --הבא 7 | מ'אפ םותחנהש | מ (סש) י*ך'אפ הסיע | י'ראְד איה - מ (הימרי) י"ךכג'אחופ [הבולע
 | מכ םירחא :פ יסוי 'ר ,ץֶ יסוי אבא ,?א יתרותה . . אבא ,ך יתרוחה יסוי אבא ,] (?) םדהה ,1 סרחה [סרחה
 [רוא< | י הבולע .(סש) י'רלאְד אוה כול .מ"רכנ'אחופ [גולע | מם םירמוא ,ן רמא ,ך 'מוא
 ימש .פ ודיבש ימש [ותוא (7 הדיבימש) הדיבש ימש* | (יימרי) י יל .םיראפְד רואשה ,(םילהת) יכנזך| רואש
 | י איה = [הבולע 8 | 'א הדומ [וילע דיעמ |  ם (םש ,סש) יכגן"ל ותוא ארוכש ימש ,יאְד ותוא ארבש
 | מם (םש ,םש) י1| העטונש ימש .ל העטנמשמש [יכאפְך העטנש ימש* 9 | ?אד העיטנה .םמיכנ'אופ [תעטמה

 ,'א"שודקה וניבר . . .ןְד ונבר תא | ן לאש סונינוטנא 10 | (םילהת) י ער ,ל ער איהש [מיכאופְד הער* איהש
 ייאחוְד,ערה רצי (י יתמא ,] יתמאמ) יתמיאמ ול ([ך רמאו) רמא ,נַפ ערה . .יתמיאמ | ?ך 'רל ,'ך יבר תא

 אצישמ -; ,' [םדאב | ן וב ןתינ .י'אזךפ ןתינ | !א תמיאמ . .רצי ל"א ,?ך תמיאמ . . ,'ף יתמיאמ ערה רצי

 העשמ | = ומא . . וא . . אצישמ ול 'א ;רנאחְוְד ומא יעממ אצי אלש דע וא ומא יעממ (ך] אציש העשמ)
 ןותנ היה וליאש ('א המ .] אל) ואל ,י ןכ ולאש ואל ,ע [ןכ] םא | ירנאחוְד ומא יעממ אצי אלש רע [רצונש

 יפ רייכיאו יא ייס הייכו יד" ייס ז"ט םילהת שרדמו םכתא יתעבשה 'פ רישהש ייעו 'וכ| םהיחיש תיב תחת שא לש
 םילהת 'קליבו ,464 רצ (יב ארודהמ) ד"ח  םידוהיה תורוק ץערגו 25 רצ ןילמ ךרע עייעו 'וכו למח אלו יי עלב
 ןירחאלש רמאמה ךמסנ הז שרדלו ,הרזג לש ורוד 'יגה וניש ו"דבו ,דמש לש ורוד חירה כ''ג ריפדב 'יגה םש
 ל"יכב בותכ 'וכו תיהש ךלמל לשמהבו , דמש לש ורודב 'וכו וישרוד רוד הז רתופ אוהו 'וכו אטחנמ ר"'שב םוליש בר
 תיחולצל 276 רצ ליעל ומכ ןוטייליפ יתהגהו ןומסיילפפ היגהל מ ₪ יטשי יניב ףסונו ןוסייליפ לש תיחולצ
 לכנ רמא 1 :  ןומסלופפלש תיחולצ 'יגה ןומסלופפ 'ע ךורעבו ,811 רצו 257 דצ ליעלו םש גייחב 'יעו ןוטיליפלש
 לא 'תכ םיקידצב לבא ,(י'כ רי'ב יפ) ןבל ונוצי רשא לכ וחרכ לעב תושעל ובלב רוסמש ובלב ןותנ לבנ רמולכ .ובלב
 םשיו 'יגה םשו ,ובלב ושע רמאיו יפל ז'ספ ןמקל םג רדסנ רמאמהו ,ןבל לע םילשומ ןהש עמשמו ובל לע ובל
 ינשבו ,ןארובל ןימודו רתסא 'רמבו , תלהק שרדמב היכו יוגו ובל לא י"י רמאיו ] ארו ב ל ןי מו ד ובל לע לאינד
 רמאמה תלחתו ,ג*חעו בוט חקלב םג ובל לא שבתשנש המיתו ,ובל לע לאינד םשיו 'פה ןוכנל כג אבוה תומוקמה
 ללקל ףס א- א ל 'תכ םיטעפ יתש .ףסוא אל 5 : שייייעו םילתת שרדמב םירבד תפסוהב אתיא ןבל תושרב םיעשרה
 ,'וכו ימא ןינברו יגסל יגסל ףסא אלו ףסא אל שרודו 'וכו ,יח לכ תא תוכחל דוע ף ס א א לו 'וכו חהמדאה תא דוע
 ןאכ 'יגה ו"יכבו ,י"מב :שייייעו 'וכו יגסל יגסל ףיסוא אל ףיסוא אל ףסוי 'ר םשב אנוה 'ר 'יגה 280 דצ ליעלו
 אתיא ג'ק רומזמ רבכמ ספדנש םילהת שרדמב .'וכו אייח 'ר רמא 6 = : ניחעו 'וכו ףסא אל אחא בר םשב אנוה בר
 תל יוא םש ר"מבב םג ןונגפה הזבו) הער איהש הילע דיעמ םותחנהש הסיעל הל יוא אייח 'ר ינת ונרצי עדי אוה יכ
 תתואל הל יוא אייח ר"א ונרצי עדי אוה יכ רמוא יאתסוד ןב יסוי אבא 'יגה בי'מ םילהת 'מבו ,('וכו םותחנהש הסיעל
 אוה יכ 'וכו בולע 'א סרחה יסוי אבא ונינפלש רמאמה אוהו םש עטוקמ ןושארה רמאמהש 'רנו 'וכו םותחנהש הסיע
 תמייוקמ פרחה 'יגהו ,יתרותה  יסוי אבא םירחא 'יסופדו א"רפ 'דבו ,יתרוחה יסוי אבא ןאכ ייגה ו"דו ר"פדבו ,יוכו עדי
 .(םרוחה יסוי אבא 'ע די'הסבו 7 רצ ןנאמפפאה ץ'דר ל'והש םירבד רפס לע םיאנת שרדמל אובמב ייעו) ,ג*יכ  י'פע םג
 ותוא ארב ימש רואס בולע 'יגה םשו ,ד"המרל ריבמ םש קתעוהש רמאמב 579 רצ איגופב היכו , יסוי 'ר ייגה פ''יכבו
 462 רצ גי'ח ליתמעב תואמגודה לכב םג 'יע ך"מסב רואסו ,'וכו העטנש ימש תעטמה הבולע ןירמוא ןינבר 'וכו היעמ
 הנשמה ןושלכו הדיבש ימש יתהגהו ותוא הדיביטש רפסה וגב בותכי ליייכבו\ ,תרעסה ןמ הידב 28 רצ ליעל י"מב עייעו
 רואשו ,'ו רב 'ע ךורעב 'יעו 'וכו םתל הדוב ג'' קרפ רומא ארפסב ןכו 'וכו ןכותמ ןהל הדוב רואש א'מ ה"פ תוחנמ
 אוה ער םש יופסב רמאמה ןושלו ,('א ז"' תוכרב) 'וכו הסיעבש רואש בכעמ ימו םרמאמכו ערה רציה אוה
 שבתשנ לייכב .העטנש ימש 9 | :םש תוכרב ייעו וירועגמ ער םדאה בל רצי יכ ינש וילע דיעמ וארבש ערה רצי
 לאש םש איגופב קתעוה ןכו .וכו לאש 10 :185 ךצ ליעל םג ייע העיטנ) תעטמ ג"חו ,יתחגהו העטנמשמש
 ךורעב ונינפלש ןוגגסב רמאמה ףוסו ,רצונש העשמ ול רמא םדאב ןותנ ערה רצי יתמיאמ וניבר תא סונינוטנא



 19 א ח | רל השרפ הנ
 חבז תרות תאז םימלשל :הייתא איה דכ | ,םיבירקמ חנ ינב ויהש (ב ו ארקו) הלועה איה
 : [אבלו ןכימ (סש סש) ובירקי רשא אלא ןאכ 'תכ ןיא ובירקה רשא (אי ז םש) םימלשה

 חיר חירה ,שאה ןשככ ןמ הלוע וניבא םהרבא לש וחיו חיוה חחינה חיר תא ייי חריו
 ,האנ סוקסיד הייויב ,האנ ןורוד ודביכש ךלמלש ובהואל ,שאה ןשבכמ ןילוע הירזעו לאשימ היננחלש
 ,רמשלש ורוד חיר חירה ,ךכסד ןורורל ךריד ןורוד ימד ול רמא ,ורביכו ונב ןב דמע ,ורביכ אלו ונב דמע
 ערוי היה אלו םיה לע ןיטלפ תונבל שקבמ היהש ךלמל אריעו בר רב אמחנמ יר םשב םוליש בר
 הדסי םימי לע אוה יכ היה הילע התוא הנבו החירל ךלהו ןוטייליפלש תיחולצ אצמ  ,התונבל ןכיא
 : 0 םש םש) הלס בקעי ךינפ ישקבמ וישרוד רוד הז תוכזב ,תוכז הז יאמ ,(ב רכ םילהת) 'וג]

 סילזפ 'קלי 5 | :כי'עו דיפו סיילפ ןטקל "יעו ,ב"י "כ ד"כ סילסס יכיכע 'קלי ,זי5לפ 'כ. סילסס 'קלי ,'פ חנכ וקני 8
 | : סט סילספ יכיכע 'קלי ,סט

 רזעל 5 ליעל 'תכדכ 'וכו.ןוהינימשמ 'וא אנינח 'רב יסוי 'ר םימלש חנ ינב ובירקה 'מא רזעילא 'ר
 [מיכנ'אחד חירה* | ל יל :מכ"ַא חוחינה . . חריו [נ'אַחַוְד חחינה -- חריו* 8 | ל הנינח 'רב יסוי 'רו
 :לאְָד תריו ,ן חיריה .יכנ'אח [חייה | םיכנאחוְד ןשככמ | כ חיו ,(םילהת) י לש חיר | ₪7 יל ,ן חיריה

 | ייאחד - לשמ ,(סש) ייעכג?אופ [ובהואל | (םש) ינפ הלע | כ יל לש 4 | י'אחופ ןחיר | ם ייי חריו
 ,ב היוזב ,ץ האיזיב ,פ הייזב [הייזיב | מיִח ןורודב | ?אָד ול חלשו ודבינש ,.מיכ'אזךפ ודבכש ,2] [ודביכש

 מ סוקסירוגב ,'א סוקסידוגב יח סוקסידב ,'ך ןוקספיד .?אפְד סוקסד .עכ] [סוקסיד | םיאחוד יל ,כ הז יכ

 | ם"רג'אופד - המ | ,י'ר'א [ימד | ?אד . . דמעו /מיכג'אחופ [ונב דמע 5 | | סוקסיד הדחב
 ,1ף וחיו ,י?ך היו [ווד חיו ]| ?אד היורה י"" חריו ,י הירה ךכ ,ן היריה ,(םש) 'יכנ'אזדפ [חירה

 בר וב אמחנמ | 'א 'ל ,מ יוד היוב [ר םשב | א 'אליש ,ימכנ"אןפְך םולש 6 | (סש) יכפ ורוד
 | יא 'ל .ם אבא ,י ינמחנ ,ך הריעז רב המחנמ ,[מ אריעז רב אמחנמ ];  אריעז . . המחנמ , [אריעז
 וה | א םיב | םיכ'א ןירטלפ | "אד ול ₪ .םיכנ'אופ [תונגנל | 'אחד -- לשמ .מ'יכלאופ [ךלמל
 ,ל ןוסייליפ [ןוטייליפ* | | ן ןתנ  :מירכנ?אפְד אצמו ,'א [אצמ | א תונבל | מ ןכיהל 7 | ן םיעדוי
 ,%ף ןומסלפא .?א ןומסלופא ,ג] ןומסלבופא ,1' ןומסלב כ ןומסולפ ,"ַל ןומסייליפפ .זְ ןומסילופפ ,עפְד ןומסלופפ

 | 'ך חירהו .] וכלהו .'א ךלוהו .ל ךלוה [מירכנ'אחפד ךלהו* | מ ןומסרפא ,'ך ןומסלבא ,?ך*ַא ןומסלובא
 תורהנ לעו .א [וגו | ימ 'ל התוא | ן ונבו | 'ך החיר ,מ החירהל "אך החירו .ירנ'אזדופ [החירל
 ,ך וז יאב ,ן וז יאמ ,מי הזיאב .?א הז יאב ,חפ הזיאמ ,כ1א [הז יאמ 8 | ןַפ היננוכי . . לעו .מכְד הננוכי

 | | | אד ל :מיג'אופ [הז | ג וזיאב
 הינגח לש 'וכו םהרבא לש וחיר חירה חחתינה ש היִר חחינה חיר שרוד .'וכו וחיר חירה 8 : אתירוא ליר .הייתא איה 1
 תמסרופמה הדגאהו .לילכו הלוע ןברקכ חחינ חירל ויהו םשה תשודק לע םשפנ ורסמש דמש לש ורוד חיר 'וכו
 י'פל דיסב םש ןייצאש ל'זה ירמאמ בורבו דימפ ןמקל הכמסנ לצינו שאה ןשבכ ךותל א"א ךלשוהש
 אוה 'תכ אוה שדק איה שרדנ (בימפ) א"מפ ןמקלו ,'וגו םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא י"י  ינא וילא  רמאיו
 כו. דרמנ ,'וכו שוכ ול וארקנ תומש השלש לפרמא 'ד "ספ םשו שאה ןשבכב היבקה לש ומש שרדיקש
 "וכו ןורוד ודביכש 4 . : שייעו ח'לפ ףוס ןמקל תוכיראב הדגאה לכו 'וכו ןשבכל םהרבא ליפהו רמאד 'וכו לפרמא
 תמוד ךלמה :ול  רמא ודביכו ונב ןב 'וכו ונב דמע האנ- הרעקו הייזיב ותנתמו האנ (!הנתמב ודבונש
 םשה .דוחי לע ומצע תא םדא רפמ אל שאה ןשבכל וניבא םהרכא ךלשוהש העשמ ךכ ךנקז תנתמל ךלש הנתמה
 פ'יכב םגו ,רי'ב 'יפב 'יעו םכנקז םהרבאל המוד הז רבד ה"בקה םהל רמא הירזעו לאשימ היננח ואבש דע הפירשל
 חכו .ןורודב ודבכש 'יגחב שרופמו רצק ןושלהו) כייכו גייכב שבתשנו ,האנ סוקסד הייזב האנ ןורוד ודבכש 'יגה
 וא. (89: רצ .ליעל 'יעו) םידש הייזיב ןאכ שרפל השקו ,('וכו סוקסיד וגב 'וכו סוקסידב 'וכו ןורוד ול חלשו ודביכש
 יכ יל אריהנ אל ךורעה ייג לע ךירעמה לעב ריעה ןכו ,חחינה חיר 'וכו חריו לשמנה ןינעמ אוהש ףאו ןמש רשב
 שרפמו סרוג 'א זב 'ע ךורעבו ,ונולק אלא ודובכ ןיאו היבגל איה יתרטוז אתלימד לחכב ךלֶמה תא ךבכל ךרד ןיא
 האיזיב אוח האנ ןורוד 'יפ ודביכו ונב ןב דמע ודבכ אלו ונב דמע האנ סוקסיד האיזיב ודביכש ךלמלש ובהואל
 דש  ודביכ  ןישרפמ שיו האנ סוקסד האיזיב האנ ןורוד 'יפ ודבכו וגב ןב דמע ודביכ אלו ונב דמע האנ סוקסד
 האנ סוקסיד האיזיב ודככש יוכו ובהואל שה ךורעבו ,'וכו ונב דמע תועטב םש לפכנו ריפד ךורעב הי'כ) ןמש לש
 ויניטע האנ ןחלשב (ןמש לש רש ודביכ מ''יו האנ סוקסד האיזיב האנ ןורוד 'יפ ודבוכו ונב ןב דמע ודביכ אלו ונב דמע
 ,האנ .ןורוד גייל ךורעבש עמשמו ,יהוידת אנירחא אנשיל אבלח ואלמתיא יהוזיב 'גרת (די'כ א"'כ בויא) בלח .ואלמ
 יפוי .ללכמבש יל בתכ רעיודנאל שיר ידידיו ,האנ סוקסד 'איזיב ודביכש עי'ג יקינולאש 'ר שרדמב גייר רועה ןכו
 לש ובהואל 'וכו חריו ר*בבו םש איבמו החנמו ןורוד ('ו יב לאינד) הבזבגו שרפמ (ט"ש אניטנטשנוק) ךלמ '] המלש 'רל
 (הייזב) הייזיב האנ ורוד 'יגהבש רשפא כ''או ,(842 דצ סורוסית סוינעזעג 'יעו) חאנ ןורוד 'ופ האנ יקסד איזבב ודבכש ךלמ
 םירפסה בורבו ,'וכו ןורודב 'וכו ןורוד ''גה אתיא ךורעמ ץוח םירפסה לכב ןכא ,הייזיב שוריפ אוהש האנ ןורוד ףסותינ ןורוד

 תעדלו .'וכו חל ןניסרג אל טוקליבו סופד לש תוברב םג איזיב תלמ יסרג אל י'כ םירפס 'גבו ךירעמב בחכ ןכו הויזיב ג
 ל"ייכ ןוילגב םג אבוה ךורעבש מיה 'יפו .גי'יעצו סוקסיד תלמל ףסונ שוריפ אוהו (?יקלטיא ןושל איה הייזיב ףעל חי'ר ידידי

 ונינפלש לשמה ןיעכו ,אבלח חלמתיא יהוזיב 'גרת בלח ואלמ ויניטע האנ ןחלשב ןמשה רשב  ךלמה דביכ שריפ
 עססינכיילגסגינעק.רעלגעיצ םילשמה ןינעב 'יעו 'וכו :הֶאג ןיסולקבו ןורודב ודבכש ךלמ לש ובהואל לשמ היפ ר"יוב ג אתיא
 רוד הז ונממ דומעל ןידיתעש- םיקידצב עגנ וכרי ףכב .עגיו .ושרד ז'עפ ןמקלו ,אביזוכ ןב ימיב .דמשלש ורוד 5. : 51 דצ
 ישפנ חושת םימלועה ןובר .ה'בקה ינפל דוד רמא 'ןכו אשא ישפנ 'ה ךילא דודל ('א ז'פ) . י"פ אתקיספבו רמשה

 ךל .רמָאי םא .אבא רב איה .ר"א וכו דמשה רוד הז הזיאו .םשה שודק .לע םשפנ ןתיל ןידיתע ןהש וליא
 תוירודכ םינתונ ויהש דַמָש לש ורודכ אל דימ ישאר .זיתיש דבלבו הנתונ ינא רומא םשה שודיק לע ךשפנ ןת םדא

 1) 0000ע. ?) 8800, 1.
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 ינב ובירקח 'א רזעלא יר אנינח 'רב יסוי ירו רזעלא 'ר] חחינה חיר תא ייי חריו (אכ
 ייתכהו אנינח 'רב יסוי ירל רזעלא 'ר ביתיא ,ובירקה תולוע רמא אנינח :רב יסוי 'ר  ,םימלש חנ
 היל רבע המ . ,ברק ובלחש רברמ (ד ד תישאיב) ןהיבלחמו וגאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו
 ירענ תא חלשייו 'תכ אהו [אנינח ירב יסוי 'רל] רזעלא יר ביתא ,ןוהינימש ןמ  ,אנינח 'רב יסוי 'ר

 ,אנינח 'רב יסוי 'ר היל רכע המ ,(ה דכ תומש) םימלש םיחבז וחבזיו תולוע ולעיו לארשי ינב 5
 השמ ןתח ורתי חקיו 'תכהו אנינח 'רב יסוי ירל רזעל 'ר ביתא ,חותינו טשפה אלב ןרועב םימילש
 ,ורתי אב הרות ןתמ רחאל רמאד ןאמכ ,אנינח ירב יסוי יר היל רבע המ , (בי חי סש) םיחבוו הלע
 הבר אייח 'ר  ,ורתי אב הרות ןתמ םדוק רמא ייני יר ,הבר היזח ירו ייניי יר ןונלפתיא אנוה 'ר רמא
 [ורתי] אב הרות ןתמ םדוק רמאד ןאמ יגילפ אלו אנינח 'ר רמא  ,ורתי אב הרות ןתמ רחא רמא

 ירל היל אעייסמ אהו ,ובירקה תולוע ורתי אב הרות ןתמ רחאל רמאר ןאמ ,םימלש חנ ינב ובירקה 0
 היהש רכד ירוע אוה המ ,ןופצב תטחשנ התיהש הלועה וז (וט ד שיהש) ןופצ ירוע אנינח 'רב יסוי
 ,שוריחלש רבד יאוכ והמו םוררב םיטחשנ ויהש םימלש וליא (סש סש) ןמית יאובו ,ררועתמו ןשי
 הלועה תרות תאו אנינח ירב יסוי ירל היל עייסמ איירק ןידה ףא יול יר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר
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 ,כ אגינח רב . . ירו) ינינח 'רב יפוי ירו (כאְוְד רזעילא) רזעלא יר [אבלו --- רזעלא 'ר* | "אד חוחינה 1
 ובירקח םימלש) םימלש . . ובירקה (?אָד 'מוא) רמא (כאְד רזעילא) רזעלא 'ר (ך אנינח ירו ,ן הנינח ןב . . רו
 (ן רמוא) רמא (5 יסוי 'ר ,ן הנינח ןב . . 'ר ,?א . . 'רו ,ך אנינח רב . . יר) ינינח 'רב יסוי 'ר (ן חנ ינב

 (ן הנינח ןכ .כאְָד 'גינח רב) 'גינח 'רב יסוי ירל (ך רזעילא) רזעלא 'ר (1 ביתוא ,ַאְוְד ביתא) ביתיא . . תולוע

 , הנינחןב ..'ר) ינינח 'רב יסוי 'ר . . רבדמ (?אְד ןהיבלחמו) ןהבלחמו . .לבהו (ִכ 'תכ המ ,ן ביתכ "אד 'יתכ אהו) 'תכהו
 רב) 'נינח 'רב יסוי 'רל (?אְד רזעילא) רזעלא 'ר (כ ביתיא) ביתא (ן ןוהנימש . כ*א ןוהינמש) ןוהינימש ןמ (?אד יסוי 'ר

 י) ינינח ירב יסוי יר . .המ ('כנְ] םירפ 'הל םימלש) 'וגו םימלש . . חלשיו (גְו 'תכהו) ייתכ אהו (ן אנינח ןב .?אך ...

 ,'כו רזעלא) רזעל יר (] ביתה ,כ ביתיא) ביתא . . ןרועב (כאְוִד םימלש) םימילש (?אָד יסוי 'ר ,ן הנינח ןב . .
 אהו) םיחבזו . . חקיו (1] יסוי ירל ,ן הגיגח ןב . . ירל ,?ַאְד ינינח רב . . ירל) 'נינח 'רב יסוי ירל (?אְָד רזעילא
 ןנ ..יר ,ְך. .רב . .יר) ינינח ירב יסוי יר .. המ (כ םיתלאל םיחבזו . . חקיו 'תכהו ,?אָָד םיחבזו . . חקיו 'יתכ
 יא . . ירו יאני 'ר) הבר הייח ירו ייניי יר (51 ןוגלפתי) ןוגלפתיא . . רמאד (]] ןמכ) ןאמכ ('ַא .יסוי 'ר ,ן הנינח

 (כו ןתמל) ןתמ סדוק (?אְד רמוא) רמא (ִכאְד יאני) ייני יר (כ יאני ירו הבר אייח 'ר ,] הבר אייח "רו . . 'ר

 ('אד אב) ורתי אב . . רחאל רמא (1 הבור אייח ,כ?א הבר אייח) הבר הייח 'ר ("אְד אב) ורתי אב הרוה
 חנ ינב ובירקה ורתי אב . . רמאד (נ] ןמ) ןאמ (כנ] ןיגילפ) יגילפ (5 אל) אלו (ןְד הנינח) אנינח 'ר רמא
 ובירקה תולוע ורתי . . ןתמ ("אָד רחא) רחאל (?אְָד דימו ,ן] רמאד ןמ) 'מאד ןאמ (] חנ ינב םימלש) םימלש
 יסוי ירל (] היל העייסמ) אעייסמ (כ אדה) אדו (כ םימלש חנ ינב ובירקה אל ,] חנ ינב םימלש ובירקה אל)
 ןמית יאובו ןופצ) ןופצ (?אְך ירוע 'יתכד) ירוע (ן הנינח ןב ,כ"אְָד אנינח רב) 'גינח ירב (כ יסוי 'רל איההל)

 רבד ירוע (2 והמו ,] אוהמו ,?אָד אוה המו) והמ . . התיהש (] הלוע) הלועה (כג%א הז) וז ('אְד ןופצ ירוע

 המו) ותמו . . (1ן ןיטחשנ ןהש) םיטחשנ ויהש םימלשה . . יאובו ()2א] ררועתנו) ררועתמו ןשי (2 אוהש) היהש

 (?אְ עשוהי 'ר ,כ] ןינכסד . . 'ר) ןינכיסד עשוהי 'ר . . רבד (1 יאובו ,כ ןמית יאוב) יאוב (ן] אוהמ ,27 אוה
 רב) אנינח ירב יסו' 'רל (כ"אְָד היל עייסמ) עייסמ (ן אירק) אוק ('אְד רמא . . םשב ,ן . . םשמ) יול 'ר םשב
 (6] אוה דכו ,21 איה ךכו) יכו (] חנ ינב ובירקהש) םיבירקמ חג ינב ויהש . . תאז (ן הנינח ןב ,ןא?ְד 'ניגה

 (1 יתכ ןיא ,ן ןכ 'תכ ןיא) ןאכ ייתכ ןיא (] בירקה) ובירקה . . תרות (?אְד תאז 'יתכ) תאז םימלשל (ן יתא) איתא

 רזעילא 'ר ,כנ?אַוְד אנהלו (כ ןאכט) ןכימ (כ חבז בירקיש דע ,ן ובירקי ,1 בירקי רשא) ובירקי רשא אלא
 יסוי 'ר היביתיא חנ ינב ובירקה תולוע 'מא אנינח רב יסוי 'ר םימלש . . ובירקה 'מוא רזעילא 'ר אנינח רב יסוי 'רו
 ןוהינימש ןמ אנינח רב יסוי 'ר ימא היל דבע תמ ברק ובלחש רברמ אוה םג איבה לבחו "תכ אתו אנינח רב
 אנינח רב יסוי 'רו רזעילא 'ר ,א אוח םג איבה לבהו 'יתכהו לארשי ינב ירעג תא חלשיו ביתכהו ףסוי 'ר ביתא

 איכר אריעב לכמ חנ בסנו חנ היינבו דצתיא אנעבוטד יומ ותחנ דכו ןותינברק תי לבחו ןיק ובירקא יוליעו אנברק
 בויח יניאו 'וכו לובמה יממ ינליצה היבקה רמאו ובלב שרדו חנ בשי ג"כפ איררפבו ,'וכו ןוולע עברא קיסאו 'וכ
 ,'וכו עברא תולוע בירקהו לבהו ןיק תולוע וילע בירקתהש ןושארה חבזמה תא הנבו 'וכו תולועו ןברק וינפל בירקהל
 ובירקתש חכזמה אוה לבהו ןיק וב ובירקהש חבזמה אוה םדוקמ וב בירקמ ריתדא היהש חכזמה אוה אילפ םשו
 רמא רחשה רומע הלעש ןויכ 'וכו המח וילע תעקשש ןויכ ר"הדא וב ארבנש םוי רית םש זיעבו ,יוכו וינבו חנ וב
 רמאו סירפמ ןירקמ רפ רושמ 'הל בטיתו 'נש ויתוסרפל ןימדוק וינרקש רוש בירקהו דמע אוה םלוע לש וגהנמ
 ליעל י"מב 'יעו ביתכ ןרקמ יוכו בטיתו ינש וחצמב ול התיה תחא ןרק ריתדא ביוקהש רוש לאומש רמא הדוהי בר
 רפה תא הירב 214 דצו ויה םהבו הידב 197 דצו תבש תוצמ הירב 149 רצו ןקזה שיר סשב הירב 182 דצ
 רמאמה שאר קו ןאכ אצמנ ל"יכב .וכו רזעלא 'ר 1  :(ו"5 ריאס) יי 'יסו 'ז "ס ב"פ הבר ארקיו עייעו
 םג  איבֶה לבהו 'תכהו ןאכ יתהגהו ,ןינעח לכ יתשריפ םשו ,207 רצ ליעל אוהש ומכ ולוכ ויתספדהו
 םירפסה לכבו | ,נ"חעו ביייכו גייכו 'ב אייכו ו"יכבו 'יסופרב ןאכ םג ותומילשב רמאמהו ,'וכ) וגאצ תורוכבמ אוה
 :208 רצ ליעל םג ל''צכו .ןינכיסד 18 : תבזמב תולוע לעיו וינפלש קוספל ןאכ לפכוה ילואו יוכו חריו יפל רדסנ



 1% כ שח רל השרפ הנ

 . לע ףא רמא הנינח 'ר  ,יחה ןמ רכא לעו לזגה לעו ןירה לעו םשה תללק לעו םימד תוכיפשו תוירע
 ףא רמא ןנחוי 'ר- ,םיפשכה לע ףא רמא ןועמש יר= ,םיאלכה לע ףא רמא רזעל ירא ,יחה ןמ םדה
 ותבו ונב ריבעמ ךב אצמי אל חנ ינב ווטצנ השרפב רומאה לכ לע יסיא יר רמא ,םוריסה לע
 2 8 : ( חי םירבד) 'וגו שאב
 ט5,םיאמטמ רתוי םירוהטב היכקה הביר םעט המ רמא ,ןנובתנ 'תכ ןביו יייל חבזמ חנ ןבו(כ | א

 3 :יוגו הרוהטה המהבה לכמ חקיו דימ ,סהמ ול בירקהל הצורש אל
 בירקה םשש םלשוריבש לודגה .חכומ לע 'א כקעי ןב :רזעילא 'ר [חבזמב תולוע לעיו] >>
 7 : (בל טס םילהתה) םירפמ ןירקמ רפ רושמ יייל בטיתו ןושארה םרא
 ,'\ וס סט סעוסכס ,'ס "כ לסקיו 3"ע סעוקנס ,167 דלו 244 5 ליעל ,בייכ "יק טס סילסס יכיכמ 'קלי ,סט עוקל 5 .
 | 7 : יס יס ז'פ | ;סיילפו גייכפ ס"כדפ ,סט יכיכמ 'קלי ,סט טוקלי 7 = : 3" "ס '5 סילסס טכדע ,כ"פ סככ סופט

 | אך תכרב לעו :פ תללקו .כגחו [תללק לעו | *א'ד דיש לעו ,כג'אוד . . תוכיפש לעו ,פ [םימד תוכיפשו 1 =
 ,כנופ רזעלא 2 | בגפ רמוא | כגאופְך לאילמג ןב (1 איננח .ש?א אנינח) הנינח 'ר | ₪ רבאו לזגהו ןינידהו
 ;5 [מא | 'א'ד ייבשד :?א יאחיי . . ,ָכו ייחוי - - 57 יחוי ןב ןעמש ר" | רמוא | אחד רזעילא

 :גאופד יסא 5 | גאחופְד רמוא .כ [רמא | ?אְד אקורב ןב .- .כנזחופ הקורב ןב ןנחוי 'ר | נאחופך רמוא
 ססוק שאב , ] 'עדיו בוא לאושו רבח רבחו 'וגו שאב) 'וגו םסוק שאב . . השרפב [וגו -- השרפב | ן יללע | כז יסוי
 השוע) לכ (1 ךיהלא ייי) יי תבעות יכ המל (ִכ םיתמה לא שרודו ינועדיו . . רבח רבוחו ףשכמו שחנמו ןנועמ םימסק

 ביתו 'וגו .ותבו > . השרפב , א יי תבעות יכ המל שאב . : השרפב :כפ הלא השע (כ לוע השוע לכ הלא |
 לאושו רבח רבוחו 'וגו שאב . .אצמי אל 'נש ;. ווטצנ ףשכמ תשרפב .?אְָד הלא השוע לכ יי תבעות יכ הירתב
 | ן חנ ינב ווטצנ הלא השוע . . יכ דע ותבו .. אצמי אל תשרפב ,ץֶד הלא השוע .. יכ המל 'וגו ינועדיו בוא
 המ [ םיכ] חנ ןנובתה ,1א חנ ןגובתכ , ף ןנובתה ,ל ןגובתנ .ןך רמא ןנובתה ,ך) רמאו ןגובתנ [אודיל רמא ןנובתכ* 5
 / ₪ הביר /1א בותכה .. ,ן םוקמה הביר :.מיעכנח [היבקה הביר | מ"אָד המ ינפמ .יעכג'אחופ [סעט

 . .מכנאחוְד םיאמטה ןמ | .' הרוהטב ,ץ ןירהטב | א תוברל הי'בה יגווצ ,ְד הבירו ה"בקה ינווצ

 אלא מ סהמ . . אוהש המל ,ן ןהמ . . אוהש אל ,כנ'אזְה סהמ . . הצור אוהש אל 6 | י האמטה . . ;) ןיאמטה
 ,נ) יאנש [דימ | ?אד ןברק ןהמ בירקהל אלא ,י ןהמ בירקהל הצור אוהש אלא ,ן/ ול בירקהל ןהמ הצורש
 | כ רמא :ג?אופד רמוא | .כ'או רשלא | *אפדל ל :'א חכזמב [מיכגְו חבזמב -- לעח* 7 |[ ן יל
 ה | פ םש .מכנ סשו | א םלשוריב ,2נ"אפ םילשוריבש | "א חבזמב

 (תכרב) תלליק לעו זי"ע לע 'וכו רציכ ןינידה לע [יחח ןמ רבא לעו] לזגה  לעו ד"ש לעו ע"ג לעו םשה תלליק לעו הרז הדובע
 ףא 'מוא ןועמש 'ר סוריפה לע ףא ימוא אקדיח יִר יחה ןמ םדה לע ףא 'מוא לאילמג ןב היננח 'ר 'וכו דציכ םשה
 'נמו 'ןעמ םימסק ססק שאב וכו אצמי אל 'נש הילע ןירהזומ חנ ינב השרפב רומאה לכ 'מוא יסוי 'ר םיפשכה לע
 יו לאה 'עותה ללגבו הלא השוע לכ ךיהלא יי": תבעות יכ 'תמה לא יודו ינעדיו בוא לאושו רבח רבוחו 'כמו
 חג ןבל רתומ םיאלכה לע ףא 'מוא 'זעלא 'ר 'וכו ריהזי אלש דע שנע בותכהש רשפיא (נ'חב שייייעו) ךינפמ םשירומ

 תכרבו ןיגיד חנ ינב ווטצנ תוצמ עבש ר"ת םש ןירדהנסבו ,תונליא ביכרהלו עיברהל רופא םיאלכ שובלל עור
 '% יחה ןמ םדה לע ףא רמוא (לאילמג ןב אנינח) אלמג ןב איננח 'ר יחה ןמ רבאו לזגו דישו עי'ג ז"ע םשה
 (ףשכמ) ףושיכ תשרפב רומאה לכ רמוא יסוי 'ר ףושיכה לע ףא רמוא ןועמש 'ר  סוריסה לע ףא רמוא אקדיח
 לכ 'ִה תבעות יכ) 'ןגו םיתמה לא .שרודו ינועדיו 'וכו ןגועמ םימסק ססוק שאב  'וכו אצמי אל וילע רהזומ חג ןכ
 (רזעילא) רזעלא 'ר ריהזה ןכ םא אלא שנע אלו ךינפמ םתוא שירומ ךיהלא 'ה הלאה תובעותה ללגבו (הלא השוע
 (סיידב  'עו) 'וכו חמהב תעברהב אלא ןירוסא ןיאו 'וכו עורזלו םיאלכ שובלל חנ ינב ןירתומ םיאלכה לע ףא רמוא
 'וכו ז'ע וז 'םיהלא  'ןוכו םשה תכרב וז 'ה 'וכו ןינידה ולא וציו 'וכו םיהלא 'ה וציו ארק רמאד ןנחוי ר"א מ"הנמ
 יכ יחה- ןמ רבא אלו לכאת לכא לזג אלו ןגה ץע לכמ 'וכו תוירע יוליג וז רמאל 'וכו םימד תוכיפש וז םדאה לע
 ווטצנ תוצמ עבש השנמ יבד אנתד איגוסב םש ועו ,'וכו ןיניד וז םיהלא זייע וז וציו אכפיא ינת קחצי 'ר אתא
 ,יוכו תוצמ שש לע הידב י?"מבו 149 דצ ליעל 'יעו וכו םיאלכו סוריס יחה ןמ רבאו לזג דישו עי'גו זיע חנ ינב
 ושפנב רשב ךא רית 'א טינ ןירדהנסב .יחה ןמ םד לע ףא 1 :םש י"מבו 280 דצ ליעל ייע יפוי יפא יסיא גי'חו
 היב ירק לאילמג ןב.אנינח 'רד טימ יחה ןמ םדה ףא רמוא לאילמג ןב אגינח 'ר יחה ןמ רבא הז ולכאת אל ומד
 הפשכמ ביתכד שיירד ט"מ ףושיכה לע רמוא שייר 'ב ט"נ םשו ,'וכו לכאת אל ושפנב ומד לכאת אל ושפנב רשב
 יתקח תא ארק רמאד לאומש רמא מהנמ םיאלכה לע ףא רמוא א"ר כו המהב םע בכוש לכ ביתכו  היחת אל
 ךרש ףא העברהב ךתמהב המ םיאלכ ערזת אל ךדשו םיאלכ עיברת אל ךתמהב רבכ ךל יתקקחש םיקוח ורמשת
 ףועהמ ביתכד םיאלכ 'וכו הב וברו ץראב וצרש ביתכד סוריס 'א ז"ג םש ףילי השגמ יבָד אנתלו ,'וכו הככרהב
 דצ ליעל שרדה ןכו  .ןגובתנ 'תכ ןביו 5 :םש אתיל סוריסל טרפ םיאלכל טרפ םהיתוחפשמל שרדהו  ,יוכו והנימל
 רבד ךותמ  רבד הגהש הגהי ותרותבו 244 דצ ליעלו ,יש תחנמב עייעו י"מב שייייעו וכו ןנובתה 'תכ ןביו 9
 תא אוה טלמו 808 דצ ליעלו "וכו חקיו דימ םהמ ול הצור אוהש אל םיאמטמ רתוי םירוהטב הביר םעט המ רמא
 היבקה ל"א הבתה תא השעשכ .חנב רבדמ דוע םכחיו םכחל ןת להקיו ב"מ אמוחנתבו ,'וכו חקיו ותמכחב ריעה
 הרוהט המהב ה'בקה הביר אל רמא  הרוהטה ןמ בריק אצישכ 'וגו העבש העבש ךל חקת הרוהטה המהבה לכ
 המהבה לכמ חקיו וב ביתכ המ הביתה ןמ אצישכו 'וכו חנב רבדמ םש אמוחנתבו 'וכו הנממ ברקאש ידכ אלא
 תורוהטה ןמ תוברהל הייכקה יל הוצ אל חנ רמא הווטצנ אלש המ חבזמב תולוע לעיו רוהטה ףוע לכמו הרוהטה
 תמהבה לכמ היבקה ול רמאש חנ הז 'וכו- םכחל ןת םש רייומשבו ,'וכו תונברקו תולוע םהמ בירקהל ידכ אלא
 רתוי .םירוהטב היבקה הביר םעט המ רמאו ןנובתנ ןביו והמ ייל חבזמ חנ ןביו ביתכ המ אצישכו יוכו הרוהטה
 בירקה .םשש 7  :'א ןב יעב רמאמה קתעוה ךורעבו ,יוכו חקיו דימ ןהמ ול בירקהל הצור אוהש אל םיאמטה ןמ
 ין.יע .בירקאו ןדעד אתגיג ןמ .דרטיאד .ןריעב םדא אגבד אחבדמ אוה 'וכו אחבדמ חג אנבו יא ?ירתב ןכו .ר"'תדא
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 היכקה ול עבשנש רע ,הריאמל הברו הרפ אהאו אצא רמא ,תאצל וילע לביק אלו ,ךמוקממ
 דוע חנ ימ רובעמ יתעבשנ רשא יל תאו חנ ימ יכ ינש רוע םלועל לובמ איבמ וניאש
 : הברתו הרפת (ט רנ היעשי) 'וגו

 ןויכ חנ קחצי בר רב לאומש יר םשב ןנח ירו ןומיס 'רב הרוהי 'ר 'וגו ךתשאו התא] ז
 ךמצעל (חי ו תישארב) ךינבו התא הביתה לא תאבו היה היברו הירפ ול רסאנ הביתב םנכינש 8

 ,'וגו ךתשאו התא הביתה ןמ אצ היה ול ריתה אציש ןויכ ,ןמצעל (סש םש) ךינב ישנו ךתשאו
 דומלג םלועל אב ןפכו םלועל אב ןורסח התיאר םא (ג ל בויא) דומלג ןפשכבו רסחב ןיבא 'ר רמא
 (נ אמ תישארב) םינב ינש דלוי ףסוילו 'תכ אנומ 'ר 'רמא ,הדומלג איה וליכ ךתשא תא האור יוה
 : [(סש םש| בערה תנש אובת םרטב יתמיא

 ןרי 'ר רמא ץראב [וצרשו ךתא) אציה 'וגו רשב לכמ ךתא רשא היחה לכ זי = יח
 : הביתב אלו ץראה לע וברו ורפו הביתב אלו ץראב וצרשו ,ירק אציה 'תכ אצוה

 ,אלמ שמור לכ ובייא 'ו רומא שמור לכ ףועה לכו שמרה לכ היחה לכ טי
 יוליגו הרז הרובע לע חנ ינב ויטצנ םירבד העבש לע : סוריסל טרפ םיאלכל טרפ םהיתחפשמל

 :סט עוקל 12 - :פימ 'כ עוקל 10  :כ"שו 286 75 ליעל 4  :[ק'' "ם סט קמוקנמ ,ז"" "ק םכ 3'מ סעוסנס 'יע 1
 : כ"טו 119 5 ליעל ,'פ וכ ןיכדקנס ,(ע"פ) ס"פ סל[ סדוכע לקפקוס 13

 = / (סש) 'יכ'אופ [(ן הכתה ןמ [אצ] ךמוקמ ןמ .'א הביתה . . ךמוקמל .5ף הבתה ןמ אצ ךמוקממ) ךמוקממ

 אצ ול רמא אבש ןויכ ויתחת רחא בישוהו (י תחא . . ,?אך רחא םוקמל) םוקמל אציש (יִד רפוסל לשמ) רפוסל
 | 1 הביתה ןמ אצ ךמוקממ . . בישוהו אציש רפוסל .יאד'ל הביתה ןמ (י"אְך אצ חנ ךכ) אצ ךמוקממ

 ,כ"אפד םוקמה :ינ'א [היבקה | ] 'ל .יכאְך הראמל ,ג8 [הריאמל | ן אהא אלו ,ם אהנו ,(םש) י היהאו
 היפת 3 | ך ל /כנ ץואה לע דש :ל 'וגו דע [רגו דוע | | יל דוע | ל יניאש [וניאש** ל | (םש)ו ל
 ירב הדוהי 'ר * | ל יל .כנזחפ ךתא ךינב . . התא ,א|]ְך ךינב ישנו ךינבו ךתשאו התא ['וגו -- התא* 4 | 'ל הברתו

 לאומש 'ר (ן םשב ,ן"א םשב . . 'רו) םשב ןנחוי 'ר ןוסיס (נ] רב) 'רב (?אוְד ןדוי) הדוהי 'ר [בערה -- ןומיכ

 (ן םכמצעל) ךמצעל . . . היברו (ן הירפב רסאג) הירפ ול רסאנ (] הבתל) הביתל סנכנש . . קחצי (ג] רב) 'רב
 (גו ךינב ישנו ךינבו ךתשאו) ךתשאו . . ד'הה (?ַא] וריתה) ול וריתה . . ןויכו (ך המצעל .1ְך םמצעל) ןמצעל ךינב .

 . . (1 םלועל אכ) םלועל . . אב (*אָד רסוח) ןורסח (ן התיאר) תיאר םא . . (?א וביא .ָך ובייא .ן ןובא) ןיכא 'ר רמא
 אובת (ן םרטב םינב) םרטב יתטיא םינב . . 'תכ (אָ"ְד אנוה) אגמ 'ר . . הדומלג (?א ולאכ ,גְך וליאכ) איה וליאכ
 תתא . . ול רפאנ הבחה לא סנכנש . . קחצי בר רב . . םשב ןתנוי 'ר . . 'רב ןדוי 'ר ,ןאוְד בערה תנש (נ'אְָד אבת
 םרטב םינב ינש . . אנמ 'ר . . איה ולאכ . . דומלג םלועל אב ןורסח תיאר . . ןיבא 'ר 'םא ךתא ךינב ישנו ךתשאו ךינבו

1 

 חנ סנכנש ןויכ 'מא קחצי רב . . םשב ןתנוי 'ר . .רב ןדוי 'ר ,2 בערה . . אבת םרטב ול ודלונ יתמיא בערה תנש אבת

 ל יל ,1א .היברו הירפ ול רסאנ הביתל סנכנש ןויכ חנ 'מא ןדוי 'ר .פ 'וגו ךתשאו הזיא . . ןמצעל . .

 ,ן ץראה לע שמרה שמרה לכבו המהבבו ףועב רשב לכמ .פ רשב לכמ ,) [ווגו -- לכמ | נ'אפד לכו .יכ'או [לכ 1
 1 'אה 'ע 'ברו 'רפו 'אב וצרשו ךתא אציה .ל ץראב אציה ,] ךתא אציה [ם ץראב -- אציה* | י'א ל .?אְד וגו

 ורפו .יִזְז ץראב וברו ורפו , נא [ץראה -- ורפו | 'ך ירק אצייה 11 | 'א יל .נ ןתנוי ר"א |ןדוי יר רמא | יאד ל
 | י אריז .כפ וביא | יכן ץראה לע =. [שמור | יִד וגו .תנופ [ףועה לכו | ך . .לכו .1] [שמרה לכ 12 | ך ץראב

, 
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 ,ן שמור 'תה ןמ ואצי םהיתוחפשמל :שכגַאָזְד םהיתוחפשמל [|םהיתחפשמל 13 | ו בותכ אלמ ,ן 'תכ אלמ | 'ל לכ

 | אד ז .כנגחופ [העבש | יראו סירסל טרפ . - . כח פד סוריסל טרפ םהיתוחפשמל [סוריסל טרפ יפד יל
 | איד ע'ג לעו :םגוך תוידע (ך יולג) יולוג לעו :5 תוידע יולג | בגאפ'ך זיע | ל וסנכנ |ווטצנ**

 ו ,םולשמה ונש םייפ
| /= . -' >- =, : : 

 לוע לש וגובר חנ ל*א

 ס 'רב הדוהי 4

 גייכו 'ב א''יכו
 :יובו .אנס ריא
 .יתכ אצוה 1

 וכו א ציש רפוסל

 וישריפב

 תאצל םיצור םניא םא
 וניאו ירקהו ביתכה לע ריעהל קר ןאכ י'ר ןווכ אל ילואו ,י"מב שיויעו 'תכ תבט 248 רצ ליעל ןדוי 'ר = קיידמ
 'וכו היחה לכ ףאש .הביתב אלו | :ו'זרהס 'יפב םג :יעו אלט שמור לכ ךומסב ובייא ר רסואש ומכ םולכ שרוד
 בבו ףועב רשב לכמ
 סח שמרה ץיאה לע שמרה שמרה לכבו

 םהיתוחפשמל ול תנמ לע םתולע ולבק .
 'יסופדה 'יגמו

 -ץ/

 ש עמש -הי'

 שימשתב ורסאנ "כו הסז

 ןכו ,'וכו אהאו אצא רמא תאצל חנ וילע לביק אלו .ג'חעו הבתה ןמ אצ ךמוקממ אצ חנל רמא אבש ןויכ ה ו
 ףסונ ןוילגבו 'וכו אציש סנרפל לשמה קר רפסה פ גב אתיא ל"יכבו ,הריאמל תוברו תורפ היהנ 224 דצ ליעל ןושלה ןונג

 שרפל וקחדנ שרדמה ישרפמו ,היעשי 'קליו כזיכו 'א א"יכו ו"יכו פ"יכב םג אתיל ינשה לשמו
 סש במ אטוחנת שררמבו , םירפסה ראש לכב אתיל 'וכו הרפת ל"א 'ולכ הברתו הרפת רמאמה
 : םש אמוחנתבו שייייעו 'וכו לובמ דוע איבמ יניאש יתעבשנ ךכ ל"א םלועל לובמ איבמ התא אמ

 ו"יכו 'יסופדב ותומילשב אחיאו .כי'יכו 'א א/'יכו פ"יכב עטוקמו .רמאמה לכ ןאכ טמשנ ל יכב
 יוכו אב ןורסח יוכו רסחב ןובא ר"א 'וכו ןמצעל ךינב ישנו ךתשאו יגה םש סג ןו
 : 80 רצ 'וכו ץגערטייב עיינ םיובנירג ע"ועו "מב שיויעו ₪90 רצ לועל אוהש

 א צוה ואציש םהל רומא אציה ורק אציה ביתכ אצוה ירקהו ביתכה םעט שרפמ ת"הע

 ןכו ,םיברו םירפ ויהיש םהל השע ירק אציה שרפמ ר"ב 'יפבו .םיארב 'יעו התא םאיצוה

 י) ו חרותר
 ףכו ךתא רשא היחה לכ 'פב ליעלו .אלמ שמור לכ 1 - .הוביתבכ ו

 ת"הע יישריפב שרפמש ומכו םיאלכל טרפ םהיתוחפשמל 'יגה הנגוכנו ,ר
 ,ר'ב ייפב 'יעו החפשמ השוע וניאש סוריסל טרפ שררה רועו ,ןגיטב קב

 סוריסל טרפ אלמ שמור ליצ ןיאו רטאמה שרפל וקחדנו .םיאלכל טרפ אלט שמור ושרר
 םהיתוחפשמל םימימת .םלוכ אלמ שמור שרפמש םיקל לעב ינפל ןכ 'יגה התיהש רשפאו .םיאלכל טרפ סהיתוחפשמל

 ;םיאלכל טרפ לעו (ןיגיידח) ןיגידה לע חנ ינב ווטצנ תווצמ עבש לע םש אתפסותב .סירבד העבַש לע 8



 15 ₪ וט חה רל השרפ = חנ

 ד םשכ חנ רמא ,חנב רבדמ .(ו י תלהק) חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא
 םא יאעליא 'רב הדוהי 'ר רמא ,תושרב אלא אצוי ייניא ךכ תושרב אלא הביתה לא  יתסנכנ אלש
 אביו ,הביתה לא אב אצא תושרבו יתסנכנ תושרב חנ רמא אלא אצויו הרכוש יתייה םש יתייה
 : וגו חנ אציו ,הביתה ןמ אצ ,'ונו חנ

 ה5דעו םראמש תורוד הרשעמ ,חנ הו שי ז פש) םיטילש הרשעמ םכחל זעת המכחהו
 :רמאל חנ לא םיהלא רבדיו ךמע אלא דחא םע יתרביד אל םלוכמ חנ

 ן לכו התא אב] הביתל סנכיש חנל היה ןמז (א ג סש) יוגו ץפח לכל תעו ןמז לכל
 : הבתה ןמ אצ הנממ תאצל ול היה ןמזו ,[(א ז תישאב) הכתה לא ךתיב

 אצ ול רמא אבש ןויכ ויתחת רחא בישוהו םוקמל אציש סנופל [הבתה ןמ אצ]
 ייפ סט סעוסנפ ,ו'ע ייפ סכ נ"מ סעוסנפ ,('ד ") .סוכ ,סל 'פ םלסק טכדע ,ע"עקפפ 'כ םלסק 'קל* ,ע"כ יכ עוקלי 1

 סטוז שכדמ) סט נ'ע םכסק טכדע ,(עיי 'ן) סמכסס 'פ סלסק שכדע ,ו"עקסמ 'כ סלסק 'קל 5 :ז"פ  םיטלככ םדנס ,"
 /(י'פ יג) ןטז לכמ 'פ םלסק טכדפ ,('3 נ'ק) בי"ייפ (סקיספ ,(ו'עס) ס"לט יכ סיעשי 'קלי 7 | :ץע"לפ ןטק5 "עו ,(115 5
 : סע סיעטי 'קני ;ע'כ יכ טוקלי 9 | : מפ ןעקל ייעו (96 75 עוז טכדע) סט נ"מ םלסק טכדפ

 . .אלש .כ'או[ [אלא (כְוָז הבתה) הביתה לא -- אלש ל | י'אְד =, ייתכ הביתה ןמ אצ איד ,כנופ [םא 1
 אד . .ינא ןיא .יכנו [אצוי יניא | 5 יתסנכנש ,י הבתל יתסנכנש ,(תלהק) י אלא יתסנכנ אלש ,?אָד אלא הביתב
 ינש ,(םש) + חנ אציו הביתה ןמ אצ חנ אביו הביתה לא אב =, [תושרב אלא | אפ אצא אל .ץ הבתה ןמ . . ינא ןיא
 ,  [יאעליא ירב הדוהי 'ר | ₪ חנ (אציו לי'צו) אביו ךכ רחאו הבתה ןמ אצ חנ אביו ךכ רחאו הבתה לא ךתיב לכו התא אב
 יר רמא) י ןדוי 'ר ,?ן רזעל . . היב הדוי 'ר ,1 רזעלא . .יר ,(םש) י יאעלא רב ןדוי 'ר ,ן ייעלא . . יר , יאעלא . . יר
 אלש סשכ [אצא--תושרב | יכנוז יל ₪ .פ [אצויו | ן יתייה םש 8 | כ ולא ,ינְופ וליא [פא | "אד 'ל אצא --הדוהי
 לא יתסנכנ אלש םשכ ,ו תושרב אלא הנממ אצוי יניא . . םשכ ,(םש) י תושרב אלא אצוי יניא ךכ תושרב אלא יתסנכנ
 יניא ךכ ךתושרב יתסנכנש םשכ , ָןְוָז תושרב אלא [ הביתה ןמ] אצוי (ץ ינא ןיא) יניא ךכ . . אלא (1 הביתה) הבתה
 אביו | (פ יל 'וגו חנ אציו -- אב) א ךתיב לכו התא אב די'הה [אב | (פ 'ל אצא --- רמא אלא) כ ךתושרב אלא אצוי
 ייתכ הביתה ןמ אצ איד * , ן'אָוְז המכחה .יכפ [המכחהו 5 | | בָנְו וינבו חנ אבו ,אָד הנ אביו  ['וגו --

 ריעב ויה רשא . . הרשעמ [םיטילש הרשעמ | יכאןפְך זועת .1 [עת | ך המכחה 'יתכ . . א"ד ,%א תמכחהו

 [(ילאד 'ימ) הרשעמ | אופ יל ,ץז . . זעת המכחה 'וגו .5נ"אְד םכחל (1 זעת) זועת (כ המכההו) המכחה

 ,י'א םלכמ .נ]פ [םלוכמ 6 | ן םדאמ ויהש | נו =, ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ ,יכַאפְד -- םיטילש הרשעמ
 ,יַפ וינב לאו .'א [רמאל | 'א ומע | י יל ,נְ] ןהמ ,כ'אָד םהמ - ,'א [דחא סע | 'א רבד | ?אד םלוכמו
 ,?אְך סנכיל ,ן סנכייש .כנ'אפ [סנכיש | אד =, ייתכ איד .כנ'אופ [לכל 7 | נלאְד יל .כו רמאל ותא . .
 /י1?אפְד הביתה . . אב ינש [ן הבתה -- אב* | ן סנכהל ול היה ןמז תאצל ול היה ןמזו הבתל ,] הביתב | ו סנכל
 . . אצ [הבתה--אצ* 9 | ןפ 'ל ,ו הנמיה [הנממ | יכנאפד אציש .ן [תאצל 8 | ל ל ,"ל ךתיב . . ינש
 ,י'אְוְד םוקמה ןמ ,כנפ [פוקמל | י'אד -- לשמ ,(היעשי) 'יכג'אופ [סנרפל | כנאפדל 'ל .] התא הבחה
 | (םש) י ומוקמב [ויתחת | ?א םוקממ

 םימת קירצ שיא וב רמאנש הנ הז קידצ הרצמ אציו 'וגו םוקיה לכ תא חמיו ביתכו עשר שקומ 'וכו עשפב יוה
 ומכ עשר שקומו ,יא אייכו ו*וכו פייכב ןאכ היכו ע ר שקומ אתיא םשו ,בי'גאבו אמוחנתב 'יעו הבחה ןמ אצ יוכו
 ,עשר שקני שבתשנ ילשמ 'קליבו  כי'יכבו .זיספ ףוס ןמקל לייכב היכו ג"יכו 'ב אייכו 'יסופדַב םג אתיא ל"יכב
 ,רפסה בתכב 'רנכ תהיד וידב ל"יכב ומלשוה םהל תאב 'וכו ררממ תולמהו ,ל'צכו ער שקומ בותכ ארקמבו
 ודומש דרממ 'וכו עשפב ליייכב זיספ ןמקל ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר רמאמב ןושלה ןונגס ןכו ,הלקת תלמ יתמלשהו
 רוד ודרמש דרממ ב*גאו אמוחנתה ייג י'פע ףסונ ילשמ 'קליבו ,'וכו הלקת םהל תאב ח"כקהב לאעמשיו ושע

 א'ד םש תלהק שרדמב הטשה ןכו .חנב רבדמ 1 :'וכו התאב ונממ רוס לאל וומאיו היבקהב
 וכו ךתיב לכו התא אב ןינמ תושרב סנכנ תושרב אציו תושרב הביתה לא סנכנ חנב רבדמ 'וכו לשומה חור םא
 "יסופדב ןאכ טמשנ ןכו םש קתעוה אל יאעליא 'רב י'ר רמא רמאמתו ,'וכו הביתה ןמ אצ ןינמ תושרב אציו
 ר"א ןוילגב םלשוה 'א איייכבו ,נ'חעו תומוקמה ינשב טוקליבו כייכו גיייכו וייכו פייכו ז"יכבו ל"יכב אתיאו ,'ב א"יכו
 פוסו .תושרב אלא אצוי ינא ןיא ךכ תושרב אלא יתסנכנ אלש םשכ חנ 'מא אלא יל אצויו 'וכו ולא יאעלא רב ןדוי
 רמאמה רחא ןונגסבו .רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב יטיש יניב ל"יכב םלשוה 'וגו חנ אציו וכו לא אב רמאמה
 ונל אצנ וינב ול ורמא 'וכו הבתה החנו ץראה השביש ןויכו 'וכו רומש ךלמ יפ ינא שרדב םש בי'מ אמוחנתב
 םהל ןתנ דימ ךכ הי'בְקִה עמשש ןויכו אצנ ה"בקה לש ותושרבו ונסנכנ ה"בקה לש ותושרב םולשו פח םהל רמא
 םש םג ל"יכבו םהרבא לע קוספה שרדנ טילפ ןמקל .חנ הז 5 :הבתה ןמ אצ הנ לא םיהלא רבדיו ינש תושר
 הבושת הז 'וכו המכחהו םש תלהק 'קליבו 'וכו הבושח וז 'וכו המכחהו שרדב 'ב ביל םירדנב ןכ) ,המכחהו ייגה
 המכתה תוטשה לכב אתיא םש תלהק ישרדמבו ,ג"'חעו 'וכ| םהרבא הז 'וכו המכחהו 'וכו חנ הז 'וכו המכחהו 'וכו
 אלא יתרבד אל םש לייכבו ,ךמע אלא ךחא סע יתרבד אל טייפ ןמקל 'יסופרב היכו .דחא םע 2 :ארקמב הי'כו

 הרשעמ בי'מ תלהק 'מבו ,ומע אלא רבדנ אל ןלוכמש 'וכו םדאמש תורוד הרשעמ 'וכו םיטילש הרשעמ תלחק 'מבו ,
 החיתפב םש אתקיספב .חנל היה ןמז 7 :'וכו חנ םע אלא הייבקה רביד אל םלוכמש 'וכו םדאמש תורוד הרשע ולא םיט

 היה ןמז 'וכו םשמ אציש ול היה ןמזו 'וכו ןדע ןגל סנכנש ר"הדאל ול היה ןמז 'וכו ןמז לכל ישילשה שדחב 'פל
 הלימ ןתנתש םהרבאל היה ןמז 'וכו אצ אציש ול היה ןמזו הביתה לא 'וכ התא אב הביתה לא סנכל וינבלו חנל-

 וכו אב ינש הביתל סגכיש חנל היה ןמז 'וכו ר'הדאל ול היה ןמז תלהק שרדמבו .וימפ ןמקל ייעו וכו ודי
 וכו .הגטמ אציש היה ןמז יוכו הביהל סנכיש חנל ול היה ןמז בימ תלהק ימבו ,'וכו אצ ינש תאצל היה ןמזו
 סנרפל התא הבתה ןמ אצ וי'יכב םג ליחתמו ע"פב רובד אוהש וירחאלש רמאמה וז החיתפמ יתדופהו ,נ'חעו
 ביי לכ סנרפמו ןז אהיש ויתחת חנ תא בישוהו ול ךלה לוכיבכ ה"כקה ןכו ,רחא סוקמל .םוקמל אציש 9  :'וכו
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 רל השרפ
 ישפנ רנפממ האיצוה 'וגו הבתה ןמ אצ "וגו חנ לא םיהלא רבדוו זט ומ ח א

 ישפנ רגסממ האיצוה (ח במק םילהת) ילע לומגת יכ םקירצ וריתכי יב ךמש תא תודוהל
 וריתכי יב ,(ארונה) ךמשל היירוה תתל ךמש תא תודוהל ,שדח ביי הביתב רוגס היהש חנ הו
 :הבתה ןמ אצ יל תרמאו ילע התלמנש ילע לומגת יכ ,איקירצ יב ןוללכתי םיקירצ

 וניאש םיערעורמ םינקנק קרוב וניא הזה רצויה] ןחנוי יר רמא (ה אי סשש) וגו ןחבי קידצ יי 5ב
 י*י םיקידצה תא אלא םיעשרה תא הסנמ היבקה ןיא ךכ ,ורבישש רע תחא וילע שיקל קיפסמ
 אוהש לכ ,הפי ולש ןתשפהש עדויש העשב הוה ינתשיפה הנינח 'רב יסוי 'ר רמא ,ןחבי קירצ
 : ,תעקפנש רע [תחא הילע] שיקל קיפסמ וניא הער איהש העשבו ,תנמתשמו תחבשמ איה השחוכ

 תיבה לעבל רזעל יר רמא .ןחבי קידצ יי ינש םיקירצה תא אלא םיעשרה תא הסנמ היבקה ןיא ךכ
 ךכ] ,הפי החוכש התוא לע ,לועה ןתונ ימ לע ,ער החוכ תחאו הפי החוכ תחא תורפ יב ול ויהש 0

 :הבתה ןמ אצ חנ הז [[ןחבי קידצ י"י איר ,ןחבי קידצ י*י םיקירצה תא אלא הסנמ היבקה ןיא
 רוד ודרמש דרממ (גי בי ילשמ) עשר שקומ םיתפש עשפב חתמפ ובייא 'ר 'ישמ ןדוי 'ר נ

 :הבתה ןמ אצ חנ הז (םש םש) קידצ הרצמ אציו ,הלקת םהל תאב היכקהב לובטה

 'ע "יס סט סעוסנס ,זיי ייקו די" ייפ | סכ נ"מ סעוסנס ,'ס "כ נ'עק סילסס | יכיכע 'קל* ,ס"פסס 'כ סילסס 'קני 1
 ו" "סי סט סעוסנס ,זי'ע "כ סכ ני'מ ספוסנס ,סיפקפס יכ ילטפ 'קלי 12  :נ"עו 290 75 ליעל 5 :גיכפ ס"כדפ ,ס'* "פו
 :ז'ספ ףוס ןעקל "עו זיפ סיטלכב םדנס

 | כג'אחופז רשע םינש | ) רגסומ 8 | ל ךמש תא תודוהל -, [יכג?אְזְד ישפ:* 2 | מכג'אזח -, 'תכ [האיצוה 1
 /פ1 . . ןוללכתא ,כנ] . . ןוללכתיא ,'א יב וללכתי 4 | 'ל ארוגה | מגאוְד הידוה . יכ'אפ] [היידוח | גן ןחיל
 | כנ"אוְך ושפנ האנש סמח בהואו עשרו [וג 5 | תלמגש | ז הייה ,ו1ְך'ַאְו אייקידצ | זֶד ולילכתיא יב
 וילע שיקהל קיפסמ וניאש (כ?אָד םיעעורמ) םיערעורמ . . רצויה [ןחבי קידצ יי א"ד -- רצויה* | יאופיל ןנחוי

 םיפי םינקנק קדוב (5] והמו ,ן אוהמו) אוה המו תעקופ איהש דע תחא ("אד םהילע שיקמ כג הילע . . קיפסמ)

 המכ) המכ (] םהילע אוה שיקמ ,?אָד וילע שיקמ אוה) וילע שיקמ וליפאש (] םירורבו םיאירב ,כ] םירורב)
 םיקידצה תא אלא םיעשרה תא הסנמ ( ןיא הי'בקה) ה"בקח ןיא ךכ (ן ןירבשנ ןניא) רבשנ וניא ('ָאְָד םיטעפ
 . . יר) אנינח ירב יפוי יר רמא (*אד יל ,כנ ןחבי . . ייי ינש) ןחבי קידצ 'ה (כ'אָוְד םיקידצה תא אלא הסנמ)

 איה השתוכ אוהש (כ ןמז לכ) לכ . . עדוי אוהש . . ינתשפה (%אְד יסוי 'ר ,ן הנינח ןב . .'ר ,1 הנינח רב

 < עדו! אותש העשבו תנמתשמ איה הילע שיקמ אוהש () ןמז לכו) לכו (ך תחבתשמ ,?א תחבשומ) תחבשמ
 (] תחא תילע) הילע שיקהל קיפסמ (כ וניאש ינפמ ושתוכ וניא) וניא ('כ ער) הער (ן ולש ןתשפהש) ונתשפש
 שי ינש םיקירצה תא אלא הסנמ הייבקה ןיא ךכ (] תילע שיקמ וניאו השתוכ וניא תעקופ . . דע) תעקופ איהש דע
 ול (1 היחש) ויתש תיבה (1 לעבל לשמ) לעבל ("אָד רמא . . 'ר) רזעלא 'ר רמא (ן 'ל ןחבי . . 'גש) ןחבי קידצ
 עו (2 החוכש ,?אד החכ) החוכ תחאו (כ הער) הפי (5כ החוכנש ,?א'ך ההחכ) החוכ . . תורפ (ך 'ב) יתש

 (א החכש) החוכש התוא לע אל (כְו לועה תא) לועה (ֶאְוְד ןתונ אוה) ןתונ (ן וז יא לע) ימ לע (כ הפי)
 (כג"אד ןחבי . . יי ינש) ןחבי קידצ 'ה (%אְָד קידצה) םיקירצה אלא הפנמ (כ וניא ה"בקה) ה"יבקה ןיא ךכ הפי

 /[₪ ןחבי . . א'ד 'ו כו תורפ יתשל ימא 'עלא 'ר 'ו כ ו ינתשפהו 'ו כ ו םיערעורמ . .רצויה .נ'אָוְד ןחבי . . איד
 | ינאזְד סשב ,ן פשמ ,כפ םשמ 12 | ל ל ,'ִא"ִל ןהבי .. איד ליעלדכ ('א יוכו) 'לו כו הזה רצויה

 | 1 ודומש חמ ,ח דרמ | .כנ'אופד קידצ הרצמ אצוו <  [('אופ ער) עשו | יכ שקי | יכנאפ וביא
 | ל יל .יא הללק [יכג'אחופזְ הלקת* | כ האב ,יִזְז התאב 8

 : תמותס השרפ ןאכ ארקמבו ,(גיל התשרפ זייכב ןכו) גילפ ו'יכבו יב א"יכבו אילפ יא א'יכב .דל השרפ
 הזיא י'פע בותכה שרפמש ירנו ,רתכ ןושל וריתכיו ,הרטעב ורטעתנ ולאכ םיקידצה וראפתי יליבשב .יוכו יב ןוללכתי
 תישו הבתה ןמ אצ דיי יס םש בי'מ אמוחנתבו ,'וכו חבשד לילכ ךל ןודכעי יתלוטמא םגרותמ ונינפלו ,םוגרת
 רי'א םש רוגס היהש ישפנ רגסממ האיצוה ה'בקה ינפל חנ רמא הבתב הנ היהשכ הנב רבדמ 'וכו רגסממ האיצוה
 םילטונ יב םיקידצ וריתכי יב 'וכו רגסממ האיצוה רמא ךכל 'וכו םעט אל הבתב חנ היהש שדח רשע םינש לכ יול
 ביוכאע יוכו םיסנ היבקה ול השע ךכ םלש קידצ אלו קידצ היהש חנ םא המ םירמוא והיש םלועב רתכ םיקידצה
 םש א"ררפבו ,'וכו רתכ הי'בקה ,לטונ יבש םיקידצ וריתכי יב 'ט "יס םש אמוחנתבו ,'ןכו םלש קידצ אוהש ימ
 < רגסמה ןמ ינאיצוה 'וכו היבקה ינפל ללפתמו דמוע חנ היהו הביתב תוירבה לכ ושע שרח רשע םינש רמוא קודצ 'ר
 יב 'וכו תאיצוה ינש הזה רגסמה ןמ ינתאצוהש תוכלמ רתכ םיקידצח לכ ָךֶָל וריתכיו 'וכו ישפנ הפיע יכ הזה
 הז ןתנוי 'ר ימא הפוסו החיתפה תלחתה קר אתיא ל"יכב .'וגו ןחבי קידצ יי 5 | :ילע לומגת יכ םיקידצ וריתכי
 בותכ יטיש יניבו ,ני'חַעו כ"יכו ג"יכו 'ב איוכו ו"יכו 'יסופדב ןאכ םג התומילשב החיתפה לכו ,הבתה ןמ אצ חנ
 ןחב הייבקהש .חנ הז 11 : 290 רצ ליעל ומכ יתמלשהו ,ןחבי יידצ יי איד ליעלדכ ילוכו הזה רצויה ןנחוי 'ר 'מא ל"יכב
 אמוחנתב .'וכו ןדוי 'ר 12 :ויזרהמ 'ופב 'יעו הבתה ןמ אצ ורבד אב תע דע הביתב רוגס היהש ןמז לכ חנ תא
 וגדנענ יכ ירש המ ינש סהיפב ואטחש לובמה רוד ולא עשר שקומ 'וכו ע ש ר שקומ םיתפש עשפב ה"שו סש כ"מ



 3 דיה נל השרפ חנ

 הרשע תחא םימב תעקושמ הכתה התיהש רמוא תאצמנ  ,םוי לכב הצחמו חפט ,םימי תעבראל המא
 הו (ה סש םש) ירישעה שדחה דע רוסחו ךולה ויה םימהו דיהה ורסח םוי םישישל םהלוכו המא
 - שרחל דחאכ ןושארב] הנש תואמ ששו תחאב יהיו איד ,םימשנ תדיריל ירישע אוהש בא
 השבי שדחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדחבו ,חפטמכ תשענ [ץראה לעמ םימה ובוח
 ןניתמהו הכרבל הוה הללק ןמיס ןיאו הללק ןמיס היהש המל ,החמצ אלו הוערזו דירנכ תישענ ץראה
 השבי שדחל םוי רשע הששב אלא רמימל היירק ךירצ היה אלו ,םהילע וערזו םימשג ודריש דע
 תומיש םוי א איי וליא אלא ,ץראה השבי ינישה שדחל העבשו םירשעב רמול רומלת המו ץראה
 המחה תומיש עריל הצור אוהש ימ לכ לאילמנ ןב ןועמש 'ר רמא ,הנבלה תומי לע םירתי המחה
 ותואב האבה הנשלו ,ןומת תפוקתב רחאב לתוכב הטרס ול טורסי .םוי א"י הנבלה תומי לע ןיריתי
 : םוי איי הנבלה תומי לע םירתי המחה תומיש עדת הזמו ,םוי איי דע םשל תענמ שמשה ןיא ןמוה ₪

 | יאד איי .כנחופ [הרשע תחא | בז התא תאצמנ .?א תאצמנו | 'אְד החפטו .יעכ ג"אזדופ] [הפט 1

 הנש | י יל ,?א ייתכו .ענ 'תכד [איד 8 | כ םיששב ,ו'א 'סל | כ ןוהלוכו ,י ןהלוכו .חפ םלונו | 1 ל המא52
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 " | ירחזד תיש ,עכנ'אופ [תשענ 4 | אל 'ל ,ופ םימה וברח . . ןושאוב [כְנְד ץראה -- ןושאוג* | כד יל
 | ?א יפקומכ ,?א חופט ןימכ ,?ךְד חיפט ןימכ ,'ך חפט ןימכ ,| חפוט ומכ ,ןְז חפט ומכ ,ץֶד חפטימכ ,ץעפ [הפטמכ

 | כאוְזְד התוא וערז ;ינְזְךפ התוא וערזו . 'א הוערז | 1ך ריגרגכ .ל רידגכ :5פ רירגכ [ירנאוד דירגכ* | נןפ תשענ 5
 | ן ןיווח .י תרזוח ..ך'א רזוח ,?אָד יוה .ך הווה | ן ימימ [ןמיס | ן ימימ .פ ןימ [ןמיס | ןפ ויתש | ןךפ'ְ החמיצ

 ,כז [היירק | אָד הוה אל .כחופ [היה אלו | י'אְד יל .נח םהל ,כ] הילע ,אָפ [םהילע | ן ןחל -, [ודריש 6
 .יפ [שדחל | י'א יל םּי | י וי .לאד וייב .עכג'אחופ [רשע הששב | (ן ארק רמימל) עאופְד ארק ,ו אווה
 | עכו יל אלא | ו זיכב ,1ך'זו 'כב ,כאָד םירשעו העבשב ,ענןפ [העבשו םירשעב 7 | ן יל .ענָאְוְד ינשה שדחל
 ,] הצורש ימ לכ | יכגחופ ןבר ['ר | כנ"אוד םיריתי ,ייע ןי- :ר'אפ [םירתי 8 | (ךומסב ןכו) כנ'אופָז רשע דחא
 /'כ אטריס ,ןפ הטריס .אד הטירס | יכָו יל ול | י טוישי | כפ םירתי .ןַאְוְד םיריתי ,1י [ןיריתי 9 | * הצורה
 | ן תפוקתבנש | אָפְד 'ל ,י תחאב ,] םוי דחאב ,כנ [דחאב | ף לתוכה לע | יִנְְ תחא (י הטירש) הטירס
 ,?א ןאכמ) ןכימו .ן עדוי התא הזמ | וז רשע דחא | י המח .כ המחה [שמשה | כפ ןמז 10 | כנ הנשל

 ,1א [םירתי = | 5 המח [המחה** |  כנח עדוי (כ] תאו) התאו ,אָזְד עדוי (א]ז תא) התא ('א המ
 (ן תורואמ ,ך 'ולזמה) תולזמ (ִכְז ושמיש) ושמש אל ןנחוי רייא ₪ [םוי | כנ'אוז רשע דחא | נאו םיריתי
 אלש אלא ושמש (כ ןנחוי) ןתנוי (!ְך 'א 1 ל"א ,ץ הל 'א) ול רמא ([ שדוח) שרח ('ך 'בייי) רשע םינש לכ
 יר . . רזעלא 'ר ,ן רזעילא 'ר . . רזעילא 'ר , רזעיל 'ר עשוהי 'רו רזעיל 'ר) רזעילא 'ר רכינ ןמושיר היה
 ותבשי אל 'מוא (ְ הדוהי) עשוהי (1] 'רו) 'ר ותבש אל (ָםְזְד ותובשי) ותבשי אל 'מוא (כ רזעלא
 אתיאדכ 'וכו תולזמ ושמיש אל ןנחוי ר"א ,ָנְוזיְד ותבשש ('ך ללכמ ,כ ןאכט) ןכימ (ְד ותובשי)
 ושמש אל ןנחו 'ו 'מא ,'א ליעלדכ 'וכו תולזמ ושמש אל ןנחו ר"א ,ם ותבשש ןכמ דע ליעל
 | | ןך שדח רשע םינש לכ תולזמ

 םוי א'כ ליחוהו ןויסב 'אמ הזו רוסחל םימה וליחתהשמ םוי םיעברא ץקמ היו שרפמ לבא םימי םיעובש תשלש כי'ג
 יהשתב 'א דע באב 'אב םירהה ישאר וארנשמ םוי םיששה הנומו עיסה לע קלוח ר"בבו ,באב 'א דע הנויח תוחילשב
 אניט ומכ .חפטמכ תשענ 4 :(םש ע"פל רענטאר בדר תורעהב ע"יעו השמ ידיבו ינוקזחבו תי'הע תופסותב םג 'יעו
 השבי יוכו ינשה שדחבו ל'צ 'שה ךורעבו) םש ךורעבו פייכב תפטמכ 'יגה ןכו ,א"אב םג 'יעו היפטהל תנמ לע חפומ
 רמול דומלת המו ץראה השבי ינשה שדחל םוי רשע הששב אלא רמימל ארק ךירצ היה אל דירגכ תישענ ץראה
 םהילע .חפוט הקשמ ןיידעו ומכ (חפט) חיפט ןימכ תישענ שרפמו סרוג ר''ב 'יפבו ,(ע'פדשב ןוכנל אתיאש. ומכ 'וכו
 ןושל 'וכְו םיערז תחמוצ הניאש השבי ץראכ רירגכ תישענ םשו ,ןיידע םימב היורש ץראה ולאכ היהש ('א זי תבש)
 ימ ויהש המל 'ןכו התוא וערזו דירגכ תישענו קתעוה לודגה ידמבו ,דירג 'ע ל"תמעו 'ב דרג יע  ךורע 'יעו שבוי
 םימהו ץראה לעמ םימה וברח םש ע"סבו , ןהילע וערזו םימשג ורריש דע וניתמה הכרבל ןילח ןניאו הללק ןמיס לובמה
 אלו וניתמה ה פ ק מ כ היושעו החל ץראה ןיידע ןמוקמב ועלבנ הטמל ןידרויהו חורה ןתוא הבגנ הלעמל םילועה
 םוי ז'כב ינשה שדחב הכרב הללקה ללכב אלו ויה הללק לש לובמה ימימש ינפמ םימשג םהל ודריש דע וערז
 שרח רשע םינש לובמה רוד טפשמש .םוי רשע הששב אלא 6 : דירג תישענו השבי ץראה השבי ןושחרמ הז שדחל
 סיריתי םוי א"י ןימילש שדח ביי ירה םש ע"סבו ,שדחל םוי רשע העבשב ינשה שדחב חנ ייחל ריית תנשב ליחתהו
 וכו םלוע לש ותיירב תלחתמ אלהו רזעלא ר"א) םוי א"י הנבלה תומי לע םיריתי המחה תומיש דמלמ ןביט המ
 הטירש טורשי םוי א'' הנבלה תומי לע ןיריתי המחה ימיש עדיל הצורה רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר (ני'חב ש"ייעו
 לע ןיריתי .המחה תומיש עדוי התא ןכו םוי א" דע םש תעגמ המחה ןיא האבה הנשלו זומת תפוקתב לתוכב
 ת'פיב 'עו לתוכב ומוקמ הפי ןוכיו ריהב שמשה זאו שמשה םוקמ עדוי זאש .זומת תפוקתב 9 :םוי א"י הנבלה תומי
 רייא ףסונ י"כ ראשו רייפדבו ,'ב א'יכו ו"דב םג ה"כ ונינפל ומכ השרפה םויסו ,שיינבו 'ב דייכ ויפ ריייספב ע"יעו
 ותבשש ןאכמ יוכו ותבש אל 'וכו תולזמה ושמש אל ןנחוי ר"א םירמאמה ר"ב 'יפב ןאכ שרפמ ןכו ני'חעו 'וכו ןנחוי
 ותבשש ללכמ ותובשי אל ימא 'שוהי 'ר רכינ 'וכו ןתנוי 'ר ול 'מא 'וכו 'וכו ןנחוי רי'א ןאכ ףסונ ז"יכש וידבו ,שיייעו
 : םש יַמְבּו 'ַג "יס ףוס 808 דצ ליעל 'יִעְ



 שו

 די--כי ח נל-השרפ חנ 39

 הנינח ירב  יסוי יר  רמאד איההל אעייסמ אדה םירחא םיטי תעבש דוע לחייו (די--בי |
 ןושארכ] הנש תואמ ששו תחאב יהיו 'וגו הפסי אלו הנויה תא חלשיו השלש םימי םיעובש
 שרחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב רציכ ,שרח ביי לובמה רוד טפשמ ןנח [שדחל רחאב
 םוי םיעברא ץראה לע םשגה יהיו יתכו (אי ו תישא שרחל םוי רשע העבשב ינישה
 תאמו םישמח ץראה לע םימה ורבגיו ,וילסכו ןוושחרמ ראש הז (בי םש םש) הליל םיעבראו
 .רשע העבשב יעיבשה שרדחב הבתה חנתו ,רייאו ןסינו ררא טבשו תבט ירה (רכ םש םש) םוי
 ורסח םוי רשע הששל ,םימשג תריריל יעיבש אוהש ןויס הז (ר ח פש) טררא ירה לע שדחל םוי

 :כ"ת 267 ד5 ליעל ,ד"פ סלוע לדק ,י'פ כ"'פ סוידע 8  :עיכ יכ וקלי 1

 .כגו [רב | ץ הסוי | 'א 'רד ,ץ ר רמד | אָד אהל | ןֶז העייסמ אדה | ל "וגו [2נזְד םירחא -- תעבש* 1
 שלש ,פ םיעונש 'ג .לא . . תועובש 'ג , . . םיעובש 'ג ,נ'אזחְו םימי םיעובש תשלש 5 | זןב :אפְד רב

 ,ע [ןנת 5 | י'אל יל [כ"אוד שדחל -- ןושארב* | .כג?אפְזְד דוע וילא בוש הפסי אלו [רגו | י ןיעובש

 -- תעבשב* 4 | יכנאופזד דציכ אח .ע [דציכ | כנ'אוזד רשע םינש ,יע"ַא [ביי | יכג*אחופזד'ל ןנינת
 | י'אְד הז ,ע ראשהו ,2נופ]ז [ראש הז 5 | ל וגו יג ועקבנ הזה םויב שדחל . . העבשב [ךעכ"אפְ שדחל
 | לגז רדאו | כא טבש | ם הז [ירה 6 | עכ'א הצקמ -. [ץראה לע | ם ולסכו | יעכנ!אפץד ןושחרמ ,ן [ןוושחרמ
 תששל | ר'אפד תקספהל ,יעכנ'אחוז'ד [תדיריל 7. | י'אח 'ל טררא -- העבשב | א רייא | ע'א ןסינ
 | י'אד וייל :כנחופז [רשע
 ילשמ שרדמבו , דוב דיב םינותנו סיקותמ ויהי לאו ךדיב 'ינותנו הז תיזכ ןירורמ יתונוזמ ויהי םימלועה לכ ןובר
 שברכ ןיקותמ אלו ה"בקה לש ודיב ןירוסמו תיזכ ןירורמ ויתונוזמש םדא ירשא תרמואו וכו הנויה וילא אבתו םש
 תאיבה עי'גמ ולא וחבא ר"א ןאכ .ריבמ קתעוה ןייבמרבו ,'וכו ויתוירב לכל סנרפמו ןז היבקהש המל דוב דיב ןירוסמו
 לש ודי תתתמ תזמ רמ הנ ול הזמר זמר אלא ןומסלופפ וא ןומנק וא הלועמ רבד איבהל הל היה אל ותוא
 םשו ,ה בוש מ רבד איכנהל הל היה אל לייכב ונינפל ומכ 'יגה ןוטיילפ 'ע ךורעבו ,.ךדי תחתמ קותמ אלו הייבקה
 ייס דילפ ןמקלו 276 רצו 257 דצ ליעלו ןומסלופפ 'עב םג 'עו ןומסלופפ א'ס ןוטיילפ וא ןומנק וא תואסריג יתש
 ירבדל עויסהש וירחאלש סע הז רמאמ יתרבח .'וכו אייעסמ אדה 1 = :בי'צר ייסו גינ ייִס ןעָמאננעצנאלפו 'ט
 תנגש תואמ ששו תחאב היה הז 'וכו וילא בוש הפסי אלו הנויה תא חלשיו יוכו דוע לחייו בותכש המש אוה חי'ביר
 םיוהה ישאר וארנשמו בא הז ירישעה שדחה דע 'וכו ויה םימהו שיימו ירשתב דחאב הזו שדחל דחאב ןושארב
 תא תלשיו 'וכו םוי םיעברא ץקמ יהיו שרפתנש םוי 'מ ןהו םוי םישש ירשתב רחאב םימה וברחש דע .באב דחאב
 רזעילא 'ר תטשכ םיבותכה שרפמו ךלוהו ,ח"יביר רמאדכ הנויה תוחילשב ליחוהש םימי םיעובש תשלשו ברועה
 רית 'א ביי םשו 'ב א"י הירו 207 דצ ליעל 'עו) ןושחרמ הז שדחל םוי רשע העבשב ינשה שדךחב םש עייסב
 שדח ביי לובמה רוד טפשמ ןנת ('ג ייס םש םיימורל ןופיסויב עיייעו 'וכו רזעילא 'רכ לובמל ןינומ לארשי ימכח
 ראש 'ולכ) וילסכו ןושחרמ ראש הז יוכו םוי םיעברא 'וכו םשגה יהיו 'תכו 'וכו תואמ שש תנשב רציכ (םש תוידע)
 יישרב ייעו) רייאו 'וכו טבשו תבט ירה םוי תאמו םישמח 'וכו םימה ורבגיו (וב ז"'כ דע וילסכו וב זיימ ןושחרמ
 'ג ירה םימשגה וקספ וילסכב זיכב דציכ ןויסב דחא אוהו רוסחל וליחתה 'וכו תאמו םישמח הצקמ ה"דב ת"הע
 םיעברא וכו םשגה יהיו יח לק 'ע ךורעבו ,נ"ק ירה חייק רייאו ןסינו רדאו טבשו ביל ירה תבטמ טיכו ולסכמ
 יח תויתל רשפא יאו רייאו ןסינ רדא טבשו תבט ירה םוי תאמו םישמח 'וכו ורבגיו וילסכו ןושחרמ ראשהו 'וכו םוי
 שרחב הבתה הנתו (םימי נ"ק ויח םימשג לש םוי 'מ תמלשה םוימ ולסכב חיכמ אלא הז דצב הז םימלש םישדח
 ךורעבו םירחאה ייכ בורב תדיריל הי'כו) םימשג תדיריל יעיבש אוהש ןויס הז 'וכו שדחל םוי רשע העבשב יעיבשה
 םימשג תקספהל ייגהו , ןינווכמ םישדח העבש ןויסב זיי דע ןושחרמב זיימ ךורעב שרפמו ר"פד שרדמב סגו טוקליו
 התא יא יעיבש ךחרכ לע וכו הקספהל יעיבש אוהו ןויס יעיבשה שדחב תיהע יישרב ןכו ,ע"סה תטשכ איה
 ןויסב דחא דע םימה תרובגת לש םישמחו האמו םימשג תדירי לש םוי םיעברא ולכ אל ירהש הקספהל אלא הנומ
 רע וכו םימהו ד'הה ורסח סוי םיששל םהלוכו 'וכו ורסח םוי רשע הששל (ןויס הז ןיא הדיריל יעיבש רמוא התא םאו
 כ"או םירהה לכ לע המא ו"ט ןיהובג ויהש םימה ורסח באב 'א דע ןויסב 'אמ םוי םיששב 'ולכ) 'וכו בא הז ירישעה שרחה
 תומא 'ד קר ורסח וב וי* דע ןויסב 'אמו ,םוי לכב הצחמו חפטו םיחפט השש תב המאהו םימי תעבראל המא ורסח
 תנשב ירשתב 'א דע באב 'אמו (המא איי םימב תעקושמ התיהש רמוא תאצמנ ןויסב זייב טררא ירה לע הבתה החנו
 , גי'חעו 'וכו תחאב יהיו ' ת כ ו לי'צ ילואו) תישירפדכ חי'ביר רמאד איההְל אעייסמ אדהו םוי םישש ויה חנ ייחל א"רת
 יא ירישעתו יוכו בא הז יוכו ירישעב תי'תע יישריפב ןכו ,(איד ןמיס ילב 'וכו םימה וברח שרדה אבוה ע'סב םגו
 ליחוה םוי א"כו ברועה תא חלש םיוהה ישאר וארנשמ םוי םיעברא ץקמ ירהש 'וכו הדיריל אלא תונמל רשפא
 ךורעב םוי םיעובש 'ג ןינעב טעמ יונישבו ,המדא ינפ וברחש דע םירהה ישאר וארנשמ םישש ירה הנויה תוחילשב
 תנויה חולישבו ברועה חולישב םיעובש השלש דוע ןיתמהו 'וכו חנ חתפיו םוי םיעברא ץקמ יהיו םש ךיעה ףוסב
 חיר הז שדחל דחאב ןושארב 'וכו תחאב יהיו ביתכד ירשת דע ןובשחה עיגיו לולאו בא ומלשנ םישש ירה םימעפ
 ז"יב ינשה שדחב רמוא עשוהי 'ר 'וכו ב"הועל ןייח םניא ורודו שדח ב"י לכ היה לובמה םש עיסבו ,'וכו ירשת
 ,יוכו הלוע תמיכש ןמזב יתמיא ןושחרמ הז 'וכו רמוא רזעילא 'ר 'וכו תעקוש המיכש ןמזב יתמיא רייא הז שדחל סוי
 טוי ניק יתמ דעו םוי ג'ק 'וכו םימה ורבגיו ולסכב ז"כ דע םו' 'מ ץראה לע םשגה יהיו איגוסה לכ םש א"ר תטשכו
 ירישעה שרחה דע רסחו ךולה ויח םימהו םוי ג'ק הצקמ סימה ורסחיו 'וכו םיהותו םידמוע ויה םימהו ןויסב 'א דע
 זיייב יעיבשה שדחב הבתה חנתו םוי לכב הצחמו חפט םימי 'דל המא סוי יסל ולכ המא ו*ט םיהובג ויה םימהו 'וכו
 תתיה תמכ יוה סוי וייל החונ הבת תאצמנ ררילמ םימשג ו ק ספ ש מ תונמל ליחתמ התאשכ ןויס שדח הז סוי
 רופהל םימה וליהתה ש ץקל םוי 'מ ץקמ יתיו חמא איי םימה ךותב תעקושמו תומא 'ד ץראה ןמ הובג
 " םימי יז תתש וכו ןתאמ הנויה תא חלשיו םימי 'ז ההש ברועה תא חלשיו 'וכו ןולה תא חנ חתפיו זומתב 'יב
 תבשיו הכלה דוע וילא בוש הפסי אלו 'וכו חלשיו םירחא םימי 'ז רוע ההש 'וכו הבהה ןמ הגויח תא חלש פסויו
 דריל םימשג וליתתהשמ תונמל ליחתמ התאשכ באב םירהה ישאר וארנ שדחל 'אב ירישעב םירחה ישאר לע הל
 הנומ עייסב) 'וכו ולככ שדחה תצקמ שרחל דחאב ןושארב הנש אירתב יהיו םימה ועלבנ ירשתב 'א דעו באב רחאמ
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 ךיה .ליטק ףוט והמ וגו היפב ףרט] וגו הנויה וילא אבתו .הנויה תא חלש ףסויו
 ןכיאמ : רבעתמ הוה גר ןליא הנתקבש וליא הל רמא (גל זל תישארב) ףסוי ףרט ףרט רמא תאד
 תפט אלד ותאיבה החשמה רהמ רמא יול 'ר  ,ותאיבה לארשי ץיראבש ןיטוטובשימ אבא 'ר ,ותאיבה
 איה הרהוטמ אל ץרא תא הל 'מא םדא ןָב לאקוחיל 'א היבקהש אוה ,הלובמכ לארשיד אערא
 'ר רמא ,ותאיבהו ןדע ןג ירעש הל וחתפנ רמא ייריב 'ר = ,(דכ בכ לאקזחי) םעז םויב המשונ אל
 הומר ומר אלא  ,ןומסולופפ וא ןומנק וא חבושמ רבד איבהל הל היה אל ותאיבה ןדע ןנמ וליא והבא
 :ךרי תחתמ קותמ אלו הזמ רמ בטומ חנ ול הרמא ,ול

 : גיכפ ס"כדפ | ,'פ גיייק סיסנז ,(י6 יד ,ץט 'ס) ספי ךנס 'פ סבכ סיכיטס כיט ,6'לפ ףוס סנכ סכקיו ,סט עוקלי 1
 : 6ילפ ילטמ טכדפ ,'3 ס"ק ןיכדקנס ,'כ סי" ןינוכיע ייפ ₪ :ב"קט יכ לסקוסי 'קני 2

 ףרט . . הנתו .] ףרט תיז הלע הנהו [אָד יוגו -- ףרט* | גו ברע תעל [וגו | כז הבתה ןמ =, [הנויה תא 1

 ףרט 2 | - הול . . :חל לטק [ירכנאופזד ליטק* | 'א 'ל .1 המ ,ץ אוה המ |והמ | - יל [וגו .יכ'אַפ היפב

 ,ן היתקבש .אפ'ך התקבש , ] אנתקבש ,2כ הניתקבש .ל הנתקיבש [ץ הנתקבש* | כ"אחֶזְד ףרוט ףורט :י] [ףרט

 | זחפ ןכיהמו ,כ ןכיאמו | ץ דבעתא ,' הדבעתמ . . ,%אָד דיבעתמ . . ,ג'א] [דבעתמ הוה | ' היתלטק אל
 רב אבא 'ר ,ץ) רמא אבא 'ר | ץ האיבה ,(לאקזחי) י ול האיבה .יכ'אופְד ותוא האיבה ,נָא'ְזְד [ותאיבה 8

 ,1ך ןיטובשמ :פ ןיטיטבשמ ,יעָנִחְוְז ןיטוטבשמ | י רמוא יול יר ,(סש) יִנאְופְזְד רמא ([ 'א) אגהכ . .'ר ,2 אנהכ
 ,1יִנאָזְד ותוא האיבה :עיאזח] [ותאיבה | כ ץרא לש | ך'א ןיטוטמשמ ,(םש) 'ו ןיטשבשמ ,?אְד ןישושבשמ
 . . אלד הרמא אדה | (י יל ותאיבה -- יול 'ר) כנ"אפֶזְד ותוא האיבה ,ע'א [ותאיבה | פ 'ל .2 האיבה
 ,יכ ב אלובמד אימב ,(סש) יעאפְזְד אלובמב 4 | ו תפט אל לארשיד אערא ןירמא אתיירבד איה ,(םש) ו לארשיה
 . . ןב :2]ז תא . . רמא . .ןב [תא--ןב | כג'אד רמו .עחפז רמא | "אד אוהו .עכנ'אחפז [אוה | ח . .יומב

 בו ,יייביב . . ,ץ ייניג ר ;חופ [ייריב 'ר | יכנאפךד אלו עו [אל 5 | *אד יל ,ץע תא . .רמא ,כ'א תא . . רומא

 האיבה םשמו ,5 האיבהו .ןאָזְד ותוא האיבהו ,!א [ותאיבהו | י הל וחתפנ ןדע ןג ירעש | "אד יביב
 איבהל . . היה ,ןְוָז הלועמ רבד . . היה ,ן) [חבושמ --היה | ץ יל אל | כנ"אַפָזְד ותוא האיבה | ץ אוהבא 6 | יפ ותוא
 | ך הלועמ רבד האיבמ התיה , ן'א איבהל הלועמ רבד הל היה ,' חלועמ רבד איבהל היח 5 הלועמ רבד אלא
 ,%) ןומסלבפוא ,ן ןומסלפופוא ,ְזְד ןומסילופופ ,ז ןומסלפיפ ,"/ ןומסלופפ | י יל וא | עַגְוָז ןומניק | י ןוגכ [וא
 ,] היבקהמ [הזמ | 'א לייא ,י ירמ ל"א ,ם חנל הרמא 7 | יי ןומסלבו ,ע ןוטיילפ ,כ"אפ ןומסרפא . ] ןומסלפ
 | יכאופזד רךידי .גח [ךדי | ג ךותמ [תחתמ | י הייבקה לש וידי תחתמ הזמ ,פ הי'בקה ןמ הזמ

 תאד ךיה ליטק לועפ ןושל ץומק ולוכש ףרט שרוד .ליטק ףרט והמ 1 :  תועובש ספדנ 'יסופד תצקמבו ,םוי םיעבש
 דחא ףנע ליטק ףרט ותמ ייכ ריב 'יפב שרפמו סרוג ןכו םירפסה בור 'יג י'פע לי ט ק יתהגהו ,'וכו ףרט רמא
 ,ע"בארבו תי'הע ייישרב ייעו לעפ ןושל לטק ףרט שרדה םעטש עמשמ היל לטק וא לטק 'יגה יפלו ,ןליאה ןמ רובש
 אדבעתמ הוה בר ןליא היתלטק אל ולא היי כ ר ב ר * א 'וכו ףרוט םורט א"דכ ליטק ףרט והמ ייגה .א"לפ רייובו
 (וידו ריפדב .הי'כ) היניתלטק ילוליא היכרב רי'א 'וכו ףורט רמיתד אמכ ליטק ויט 'א רישהשבו ,(טוקליה יג )
 'ע .ךורעבו ,ליייכב הייכ  .ןיטוטובשימ 8 : דבעתמ חוה 'וכו היניתלטק ילוליא 'א יד םשו ,דיבעתמ הוה .בר ןליא
 עי"ייע אוה דחא ןינעו ןישושבשמ ג'ונבו םיטבש ייפ בתכ םש עיומבו / ותאיבה 'וכו ןיטוטבשמ רמא אבא 'ר 'ב טבש
 החשמה רהמ רמא יול 'ר רמאמהו ,ןישבש 'וכו םיגירש השלש ןפגבו 'גרת ריעה םשו ,(ישה ךורעב לי'צ ןכו) שבש
 לארשי ץראמ דחא ףנע טמשנש שרפמו 'וכו ןיטוט מ ש מ סרוג ייכ ריב 'יפבו ,'ג םשג 'ע ךורעב קתעוה יוכו
 החשמה רהמ רמא אגהכ רב אבא 'ר והאיבה ןכיהמו 'יגה םש רייובו ,ותוא האצמו םימה ינפ לע הפצו
 תקל אל לארשיד אערא 'מא ןוניאד אדה והאיבה לארשי ץרא (יטוטמשמ ר''פדבו ודב ה"'כ) יטוטבשמ רמא יו ל 'ר והאיבה
 האיבה ןכיאמו ו"'ט 'א וירו ריפדב רישהשבו ,'וגו םדא ןב לאקזחי ידי לע הל רמוא היבקהש אוה אלובמד יומב
 אל לארשי ץרא אתיובב ןניומאד איה אדה ותאיבה 'וכו יטוטמשמ (םש אתיל כ"באר רמאמו) רמא יו ל 'ר ותוא
 ןירמאד איה אדה 'וכו יטוטמשמ רמא יול 'ר 'א 'ד םש ןכו 'וכו םדא ןב לאקזחי די לע ינש 'וכו יומב תקל
 איה 'וכו ןיטוטבשמ רמוא יו ל יר ןאכ טוקליה 'יג ןכו , (וכו קלפ הדב 296 דצ ליעל יימב 'יעו) 'וכו אתירבב
 לובמב הפטשנ אלש האיבה לארשי ץראמ רמא יול יר שרפמ ט"קלבו ,'וכו תפט אל לארשיד אערא ןירמא אתיירבד
 ןב לאקזחיל רמא הי'בקהש אוה 'וכו תפט אלד ותוא האיבה החשמה רהמ רמא יול 'ר ר"במ קיתעה ן"במרבו ,'וכו
 רווט ןמ היתבסנד 'וכו אתיזד אפרט אהו 'א י"רתב םגרותמ הטשה וז יפלו .,נ'חעו 'וכו המשוג אלו 'וכו םדא
 תודגאו) .אלובמב לארשיד אערא תפש אלד ןאכמ החשמה רהמ היב תתא אכיהמ לודגה שרדמב אבוה ןכו .,'וכו אחשימ
 עגערטייב עיינ םיובנורג 'ועו אזג תרעמ 'סבו ןנאמלליד 'צוה ר"הדאד ארפסבו ירוסח םרפא לצא םג םתמגוד האצמנ וליא
 םשו ,דרי אל רבס רמו י"אל לובמ דרי רבס רמ שיקל שירו ןנחוי 'ר יגילפ םש םיחבזבו ,(81 דצו 80 רצ 'וכו
 לכ ותמנו םש א'רדפבו ,שיייעו 'וכו הל רמא םדא ןב ושרד דחא ארקמ םהינשו קחצי רב נ'ר רמא
 םדא ןב 'נש םימשג הילע ודרי אלש לארשי ץראמ ץוחו 'וכו גועמ ץוחו 'וכו חנמ ץוח 'וכו םוקיה
 רמא יאריק 'ר שבתשנ ט"קלב .רמא ייריב 'ר 5 | : הל וסנכנו תוצראה לכמ םימה ולגלגתנ אלא 'וכו
 וביא 'ר היל ימא והאיבח םשמו הל וחתפנ ןדע ןג ירעש רמא היכרב 'ר 'יגה םש רייובו ,'וכו הל וחתפנ
 ןומסלבו ןומנק ןוגכ .איבהל רתוי (הלועמ לי'צו ודו ריפדב ה"כ) הלוגמ רבד הל היה אל ואיבה עי'גמ ולא

 יתשב ריישהשבו .(טוקליה 'יג 'עו) ךידי תחתמ קותמ אלו היבקה לש ודי תחתמ הזמ רמ חנ ירמ ול 'ימאו 'וכו
 איבהל הל היה אל ותוא האיבה 'וכו וליא וביא 'ר ל"א (ותוא האיבה) ותאיבה םשמו 'וכו ירעש רמא יי ר ט 'ר תומוקמה
 הלע הנהו םש ןירדהנסבו ,'וכו ודי תחתמ הזמ רמ חנ ירמ ול הרמאו חגל הזמר זמר אלא ןומסלבו יוכו ןוגכ הלועמ רבד
 ויהי לאו ךדיב םירוסמו תיזכ םירורמ יתונוזמ ויהי עיישבר היבקה ינפל הנוי הרמא ר ז ע ל א ר"א 'וכו תיז
 ייעו .'וכו םחל ינפירטה ביתכד אוה ינוזמד אנשיל ףרט יאהד עמשמ יאמ םדו רשב דיב םירוסמו שבדכ םיקותמ
 ה"בקה ינפל הויה הרמא אלא תיז הלע הֶמלו 'וכו תיז הלע חנהו 'וכו הנויה וילא אבתו סש א"רדפבו , םש ןיבוריעב
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 השעמ הביקע יר שרד :טפשוהי ןחלשמ  ,ןל ןיאיבמ ןכיאמו ,ויח שממ םיברוע יא הימחנ יר
 םחר והחכשי קופפה הו ארק ,וכב ברוע השעמ ריכוהש ןויכ | ,וכב אלו | ךזנינב לובמה רוד
 ןמ ןמחר וחכש ןה םחר והחכשי (נ רכ ביא) הלוע ץעכ רבשתו רכוי אל דוע המר וקתמ
 רכשתו רכוי אל דוע ,םהמ המיר קתימש המר וקתמ ,סהמ וימחו חכיש היבקה ףא תויריבה
 הז יאו ,םיפוליח הלעמו רבשנ אוהש רבדכ רבשת אלא 'תכ ןיא רקעית ובייא 'ר רמא הלוע ץעכ
 : הגלפה רוד הז ,הז

 שיקל שיר םשב ןמחנ ןב הדוחי 'ר 'וגו הנויה האצמ אלו 'וגו הנויה תא חלשיו (ט ח
 אה (ג א הכיא) חונמ האצמ אל םיונב הבשי איה התווכדו ,תרזוח התיה אל חונמ האצמ וליא
 וליא אה (תס חכ סירבד) חונמ היהי אלו עינרת אל םחה םיוגבו התווכדו ,םירזוח ויה אל האצמ
 : םירזוח ויה אל ואצמ

 : םימי םיעובש תשלש יא הנינח 'רב יסוי יר םירחא םימי תעבש דוע לחיו (אי י

 ,ט'נ 'כ עוקלי 7 - :ר'פ םיטלכצ םדנ6 ,'ז "כ סע סעומנמ ," "ק סכ נע סעוסנס "ע 8 :י'קפס יכ בויס 'קמי 1

 :ד"פ סלוע כדס ,סט עוקני 11 = : (יג ') סנשי סיס 'פ יסבכ סכיס

 ,'א [ןחשמ | כנ'אופד ןיאיבמ ויה ,'א [ןיאבמ | ₪ ל וה | .כאד רמא /ח|פ רמוא 1
 | יִנְוְ ידט לש ינו קזניגב ,?ְך ךזינגב) קזנגב 2 | ו רוד לש השעמ | כג?אופד לש (כ?א ונחלושמ) ונחלשמ
 (יכ אוק) איקו | אפזד - דימ .יכנ] [וכב | בויא [ברוע | ך םהל -, [ריכזהשל | ן'אְוְד ןויכו .יכ:אפ [ןויכ

 | יי םימחר 8 | ו הז ארקמ :ך*אָד הזה ארקמה , קוספה .כ'א]פ הזה קוספה | ן ןהילע ארקו .יכ1אפ ָך םהילע

 /3פ [יקעית | 1 ול ,כ ןיבא .ילאְד ותבא .שפ וביא ,וֶז [ובייא 5 | ירג קתמש | ירךכנ חכש | תוירבה 4

 אותש | 1 הז רככ ,ש הזה דככ [ובדכ | ן ןכ בותכ ,יכנפ ןאכ (יכ ביתכ) 'תכ | יכ"אוד רקעת
 | פד הלעמ (ם ןיאו) וניאו .1 [ה]לעמ אוהש ,ישבכנו [הלעמו | ץ ל ,"ַאְוְד רגבשש :ישכנפ [ובשנ
 | ם הז הזיאו ,יכָז הז הז יאו ,]] הז הז (] תזיאו) הזיא | יש ןיפילח ,ך ןיפולח ,כ"א]פ ןיפוליח

 יר ,ן שיקל ןב ןועמש 'ר ,כופ [שיקל שיר | גאופד . .רב ,כ ןמחנ 'רב | ?אְד הדוהי .כ)'אופ [הדוהי יר 7
 ,יופְזְד וליא [אה | .) היתווכדו .?אפָז התוכדו | ן יל חונמ | ל אל .כ'א ולא [יגופזְד וליא* 5 | נאד ןועמש
 --התווכדו) כא התוכדו | כ תרזוח התיה אל | יִוְזְד חונמ ואצמ ,2"אפ חונמ האצמ 9 | א םא אה ,כ ולא

 םימי תעבש* | יכד לחייו :נאופ] [לחיו 11 | יכ?אוְזְד חוגנמ ואצמ 10 | יכ ולא ,?א םא אה | (1 יל םירזוח
 ,כנופ אנינח (1רב) 'רב ,ץ הנינח ןב [הנינח 'רב | ץ חסוי | ל 'וגו /יאפְד םימי תעבש [21ז7ן] םירחא

 | "א תועונש | *אד 'ג .יכ'אפז השלש ,?ךגחְו [תשלש | 'א 'מוא .כ'אפד רמא | אד ל
 וז ריעו ,םילחנה ולאט דחא אוח תירכ לחנש ומדו סוקמה הזל וגווכ ילואו (242 רצ 'ה הרודחמ אניטסעלאפ רעקעדעב 'יעו)
 עייעו זיטפ ףוס תבש 'שוריבו י"מב שייייעו 84 רצ ליעל תרכזוהש ןירופיצ לצא ברע תעודיה ריעה הניא ןשייב םוחתבש
 ירבג ירת אמלדו 'וכו שממ םיברוע אניבר רמא םיברוע יאמ םש ןילוחב ןכו .שממ םיברוע 1 :867 דצ דצ םש רעריש
 :חיל יעבימ םייברוע כ'א 'וכו ןמוקמ םש לע אמלדו 'וכו ברוע רוצב ברוע תא וגרהיו ביתכ אל ימ םיברוע וחיימש יוהד
 ב"פ .תוכרב ישוריבו . ף"כב ךזינגב ריפדבו (ירימלש םש שבתשנו) ךזנגב כ"יכב ןכו ,(!ידמב ריע  .ךזניגב 2
 ,ךזנג 'ע לחוב-סוינעזעג םג ייעו (ךזנג ומוקמ םש איכזנג סישרהמ 'יפו איכזניג אצנגמ ידבו) הייכזנג ןימינב 'ב 'ה
 יא טיילו 'א דיל זיעב םגו ,םירפסה ראשב ומכ ידמ לש אתיא י"כ וליאבו ריעה םש שבתשנ 'בו 'א א"יכו פ"יכבו
 ךורעב יעו ידמ לש קזנג בייפ תוחמשבו ,ילבבב םירחא תומוקמב קזניג ריעח םש ןכו ,קזניגל עלקיא ע"ר רפוסמ
 ןיעכ ברוע השעמ ייפו הלועמ ייג איהש ירגו 'ב אייכ ןוילגב חגוה ןכו ל"יכב ח"כ .ברוע השעמ | :קזנג 'ע 'שה
 'וכו םיברועתו דיהח ול ךרציל םלועה דיתעש ולבק יוכו ליחתה 'וכו אוצי אציו ברעה תא חלשיו ונינפלש הדגאה
 םש לאומש שרדמו ריייו 'יעו) וארקי רשא ברע ינבל 'תכו לכא ילבל ועתי ועושי לא לא םהידליו םירזכא םהש םיברועהו
 יב טי'מ תובותכ 'א בייכ ןיבוריע 'ג א"ס א'פ ןישודיק 'שורי איִכפ איררפ 'ב 'יפ םש אמוחנת 'ג יס בקע במ אמוחנת
 קוספת הז ע"ר םהילע ארקו תוירכה ןמ ןתונמחר וחכש לובמה רודו והילא תא םילכלכמ ויה םה ('א 'ח בי'ב
 וחכש 8 :ושרפל וקחדנ םישרפמהו ןאכל רופסה ןינע המ השק ב וי א השעמ םירפסה ראש ייג יפלו ,'וכו והחכשי
 םש הנ בייט אמוחנתבו , םימחר היגה כיימבו , םימחר תארוהב ם ח ר שרדב ייגה הנוכנו ,ו"דו ריפדב םג היכו .ןמחר
 תא םיאור ויהו םוהתה תא הי'כקה הלעהש העשב 'וכו םירזכא ויתש לובמח רוד ולא ירזכא םיעשר ימחרו שרדה
 םוהתה לע ונתונו וגב תא לטונ דחאו רחא לכ היהו הברה םינב םהל היה ןישוע ויה המ םהילע תולוע תוניעמה
 םש ב"'גאבו אמוחנתב ייעו יוכו וינב ויהש ולש םחרה רכזי אל דוע 'וכו םחר והחכשי םהילע רמא בויא ןכש יוכו
 הלעמו :י"מו ני'תב 102 דצ ליעלו נ"חע | .ובייא 'ר 5 :י"מבו ניחב 996 דצ ליעל עייעו 'כ ד"כ בויא י"שריפבו
 םש ריכיאב .ןמהנ ןב הדוהי 'ר 7 :לובמה רוד לש םיפוליח ןה הגלפה רודו ה ל ע מו הנוכנה ייגה ןכ .םיפוליח
 התיה אל חונמ האצמ וליא רמא שיקל ןב ןועמש 'ר םשב (ןמחנ 'רב לצו) הימחנ 'רב ןדוי 'ר 'וכו הבשי איה
 תיהי אלו עיגות אל סהה םיוגבו התווכדו חונמ הגויה האצמ אלו (ו'דו ר'פדב ה"כ) התווכדו תרזוח
 פ'יבו ,רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב ןוילגב םירזוח דע 'וכו םיוגבו התווכדו םלשוה ל"יכבו ,ךילגר ףכל חונמ
 שרוד .םימי םיעובש תשלש 11  :'וכו םיוגב התווכרו טמשנ גייכבו .'ו כו עיגרת אל םהה םיוגבו התווכדו עטיק
 לחייו ביתכ בושו הנויל ברוע ןיב םימי תעבש רככ ליחוהש ללכמ םירחא םימי תעבש דוע לחיו בותכה תועמשמ
 אתיא ןכו ,הנויה תא חלשיו 'פל חי'הע י'שרבו ט"'קלבו רי'ב 'יפב 'יעו םימי םיעובש תשלש ירה םירחא םימי תעבש דוע
 הכתה ןמ הנויה תא חלש ףסויו םימי 'ז ההש 'וכו ותאמ הגויה תא חלשיו םימי 'ז ההש (סכראמ 'צוה) םש עיסב
 ,שייייעו הנויל ברוע ןיב םימי 'ז ליחוהש 'ה 'יס ג"פ 'א רפס תוינומדקב םיימורל ןופיסויב רפוסמ ןכו ,812 דצ ןמקל ייעו 'וכו
 תשלש 'ג '' סשו םוי םיעבש השלש 'ב 'י לאינדב כ*הלכו (יב א"יכמ ץוח) םירפסה לכב אתיא םימי םי עו ב ש 'יגהו
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 | : היינודרק ירוט לע טררא ירה לע 'וגו.שדחב הבתה חנתו :(ד -
 ה | :ןולח רמאד ןמל אעייסמ אדה 'וגו ןולח תא חג חתפיו םוי םיעברא ץקמ יהיו

 : (חכ הק סילהת) ךישחיו ךשח חלש היה ברעה תא חלשיו 6 | =
 ול רמא ,תובושת ובישמ ליחתה ןומיס 'רב הדי 'ר פשב ןדוי יר בושו אוצי אצו 6

 6 ,ןברקל הליכאל | ,ךְל םלועל ךרוצ המ ול רמא ,יל אלא חלשת אל ןכ שיש ףוע לכמ
 דע ול רמא ,יתמיא ול רמא ,ול ךרציל םלועה ריתעש ולביק היכקה ול רמא אבא יר םשב היכרב 'ר

 םיברועהו ריהה ןהל וכירצמ ינאו םלועה שבילו דומעל רחא קידצ דיתע ץראה לעמ םימח תשבי |
 ,ובוא המשנ ןשייב םוחתב איה ריע יא הדוי 'ר .( זי אמ) יות רשבו םחל ול םיאיבמ

 ייע 7 = : 'ִב ס"'ק ןיכלסנס "עו ,סט עוקלי 4 :  נייכפ ייכדפ ייעו , סט שוקלי 8 : 288 75 ליעל ייעו ,סי'כ יל עוקלי 2
 לסועט שכדמ ,'ט ייפ ג'כפ סבכ כנדעב ,'ס ייכ סט סעוסנפ ,'ו יק יעקמ כמ סמוסנפ ,עי"יפ םיכ סבכ סכקיו ,80 75 ליעמ
 : יס 'ק ןילוס ,'5 ג'יק ןיכדסנס ,ס''פ

 רשע העבשב יעיבשה ,] טררא . . לע יעיבשה ,1 טררא . . לע שדחל םוי רשע 'בשב יבשה [טררא --- 'וגו 1
 , | הבתה ןולח תא .ל הגו [יוגו ןולח תא* 2 | כג אינדרק ,ן היינודרוק .'אזח איז .?אד איינודרק | ?אד וגו

 רב אבא 'ר רמאד (ך אוחה ,י"א אוההל) איההל [ןמל || :י אתעיסמ | אופְד 'ל ,כ השע רשא . . תא
 ןדוי 'ר 4 | ברועה 8 | כ 'מאד אגהכ רב אבא 'רד איההל א אבא ריאד היל ,פ אבא ר"אד אוההל ,1*אְוְד אנהכ
 ,וז [ןכ* | ?אד ףועו היח המהב ,ג'אפ ףועו המחבה ,יכו] ףועו המהב [ףוע 5 | ן ןדוי ,גָפ הדוהי | כנו 'ל סשב
 ,כנופ [דל | כ ךירצ +1 ךרוצ המו | ןח יתוא [יל | חלשמ (פ תא) התא (י תא) ןיא | ל הכה ,פ ןאכב .ינאְד ןאכ
 | כ"אוד ןברקל (ך אל) אלו הליכאל אל ,ןְד ןברקל וא . . .1פ ןברקלו הליכאל ,ו [ןברקל הליכאל | ולאד ךב

 .?אוד ךוטצהל :כניאפ [ךוציל | י והלכק .כגאחפד ולכק ,ו [ולביק 6 | רנאַוְזְד אנהכ רב ₪ /5 [אבא
 יי 8 | חו ול [ןחל | יכנאופזד -- תא .'א [םלועה | ף שביל ,ן שביילו דומעל 7 | ד ונממ [ול | יִזְז ךרטציל
 .?ףניאפ ןשיב ,ח [ןשייב | ח 'ל איה | כנ רמא .אחופד רמוא | כגאוזד הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר : הדוהי

 | .כפ אגוע .ח יגיע .ראדוביע .גו [וברא | גול ומשו [רכאחפד הסש** | ירכ"אד ןאש תיב
 (ףעל חי'אר ידידי יל בתכש ומכ) ןירדהנסב י"ר רמאמב רדגד העולבו םריבד יתבר אניעו ןאכ (רזעלא) רזעל 'ר רמאמב
 ,סיראב) סאראב .איהו (סריב ייגה 'א גיב היר סי'דב 'יעו) םריב לש הקזחו הלודג רתויה ןיעה 'וכו יתבר אניע "יפו
 יהרלק ומכ שממ ותארוה הבוט ןיעו ,םינומדקה םירפוסה וריכזהש חלמה םי לש וחרזמב ('יהרלק תוביבסב (ורֶאב
 ,זילפ ןמקל ייעו הרלק דע עשל דע 'וכו הרמעו המדס הכאב 'ב א"ע א"פ הליגמ 'שוריב רז ע ל 'ר שרפמ ןכו יילב
 ל/'צ פ"יכבו) תרנכ םי לש תימורד תיחרזמב (?רדגד העולב אוה (?סילב אתעלב ומכ ןתארוהש (העולבא) העולביאו
 תרנכ םי לש וברעמב היורבט ימח םדגנכו ,םיחתור תונייעמ ןה רדגד העולביאו יהרלק תונייעמו ,(אעולבאו הבית
 ,הירבט ימח ריכזה אל ןכלו םיזע רתוי ןהש תונייעמה ריכזה אירש 'רנו ,חלמה םי לש וברעמב םינוש תונייעמו
 אניטסעלאפ ןאזניבאר ייעו 'א ה''נ תורוכבו יב דע ב'בב אינתדכ אצוי ןדריה םשמש ןופצב (*סיימפ תרעמ דוע ריכזחו
 ביח א'הגאו 107 דצ ןייטשפע אירל 4% 487 דצ טיכ קלח ח"מו 84 דצו 29 דצ רעיוביינו 455 דצ בח
 תנידמ ירח .היינודרק ירוט 1 :169 דצו 129 דצ ב"חו 418 רצ א'ח רערישו 6 דצ סיורק לצא ףעלו 89 דצ
 דח  הרווט םושו אינדרק דח ארווט םוש ןודרקד ירווט לע 'א י"רתבו ודרק ירוט לע 'גרותמ א"תבו ,(*היינודרק
 (1 ארודהמ) תישארב יסל ןנאמלליד עי'יעו 'ו 'יסו 'ה 'יס גיפ 'א רפס םיימורל ןופיסויל תוינומדקב 'יעו 'וכו אינמרא
 היה 8  :ני'חעו ןולח 'וכו השעת רהצ 288 דצ ליעל שרפמד כ"באר .'וכו רמאד ןמל 2 :568 דצ סיורקו 147 רצ
 ,לעמ תראשנ ותוחילשו בושו אוצי אצי ברועהש ול הגונ אלו ךישחיו וראת ךשחכ רוחשש ברועה חלש .'וכו ךשח חלש
 ולכאמ לע ול בשיו םירהה ישארב םדא תלבנ אצמו ול ךלה םלועב המ עדיל ברועה תא חנ חלש הדגאה םש א"רדפבו
 חלוש ורמא ןאכמ 'וכו הנויח וילא אבתו 'נש התוחילש הבישהו הנויה תא חלש ויחלושל ותוחילש בישה אלו
 ןאכמ .'וכו אוצי אציו 4 :ויחלושל ןמאנ ריצ דיב חלושכ רוהט דיב םירבד חלושו ליסכ דיב חלושכ אמט דיב םירבד
 ויהש ריב לש םידחא םיפדמ תואסריגה םג (ז ייסב) ןייצא דיעפו ביעפ עייפל ןמקל ןכו 'ה 'יס שיר דיילפ ןמקל דע
 ,דרפסקא יזנג ךותב התע ופסאנו (58 רצ ליעל י*מב 'יעו) םירצמב הרהאקלאב ארזע לש נייכהבב םיזונגו םינומט
 ורחואי אל םתביתכ יפל םיפדה וליאש יל בתכ הנאילדובה גיהנמ יליוק 'חהו ,הברה וא טעמ םישטשוטמ םיפדהו
 ובישמ ליחתה :יששה ףלאל א'נ תנשמ אוהש פייכ ןמיסל םג םנמיס םידקא ןכלו םרפסמל א'יה האמ ףוסמ
 ייגח ט"קלבו ,הימתב ןברקל הליכאל ךל וכו ךרוצ המ לי'א 'וכו לכמ ל"א תובושת בישמ ןושל בו שו שרוד .'וכו
 הבושת ליר רמא ברועה תא חלשיו שרדה 'ב ח"ק ןירדהנסבו ,נ"חעו ןברקל אלו הליכאל אל ךב םלועל ךרוצ המ
 חינמ התאש ינתאנש התאו םינש םיאמטה ןמ העבש ןירוחטה ןמ ינאגוש ךבר 'וכו ול רמא חנל ברוע ובישח תחצינ
 לכמ ונינפלש 'יגה | הנוכנו ,'וכו תחא הירב רסח םלוע אצמנ אל 'וכו יב עגופ םא םינש ןיממ חלושו העבש ןיממ
 אל םא בושלו תכלל ולכויש תופועב אלא הנעטה ןיאש איה אלילק אנשילש ייסופדה 'יג לע תייפיב בתכ רבכו ,ףוע

 תורוחש םש ריייובו ;שממ םיברוע ג"ר רמאדכו 'וכו םיאיבמ םיברועהו ד"הה םיברועל .ןהל וכירצמ ינאו 7 :םימה ול
 םיברוע ול יתנמיז רבכ אל 'וכו והילאמ דומל ודיצ ברועל ןיכי ימ ינש הברעהו הרחשה 'יכירצ הרות ירבד 'וכו ברועכ
 ב"מ אמוחנתבו ,םש לאומש שרדמב 'יעו 'ובו טפשוהי לש ונחלושמ ול םיאיבמ ויה ןכיהמ 'וכו םיאיבמ םיברועתו ינש
 ךלכלכל יתיוצ םיברועה תאו 'נש והילא תא םילכלכמ ויהש םיברועהמ ודמיל הי"בקה רמא ונמכחי םימשה ףועמו םש
 ותיבב סנכיל םיברוע םתוא  םיצור ויה אלש יפל טפשוהי לש ונחלוש ןמ 'וכו רשבו םחל ול םיאיבמ ויה ןכיהמ 'וכו
 ןירדהנפב ןכא ,םש ריימבבו אמוחנתב ייעו "וכו קידצ ותואל םולכ עשר ותוא לש ונחלושמ איצוהל באחא לש
 ישנאו .וכו איה ריע 8 : באחאד יחבט יבמ בר רמא הדוהי בר רמא אכיהמ 'וכו ול םיאיבמ םיברועהו שרדה 'א גי'יק
 עיגמו ןרריה רבעב םג טשפתמ היח ןשייב םוחתו ,עי'צו גייכו ו"יכב סג אתיא ףי'לאב וברא 'יגהו ,םיברוע וארקנ ריעה
 (*ןיאברע םוקמה ודי לעו רחא לחנ ןשיבל בורק רתוינ ברעלא לחנ םשו (187 דצ בי'ח רעריש ייעו) רדג םוחת דע

 3 0230026. 5) צסצ%6א, 000?(0], ") 680818. *) [[6ע666- ") 1 00שְמְַמ. 6. ,
 ּ 9 01 8780. *) 1! .\זלאהום.
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 םימחר תרימ ןיכפוהש םיעשרל םהל יוא מ רב :לאומש יר רמא (חנ תא םיהלא רכזיו]
 י*י אריו 'תכו (\ רל תומש) ןונחו םוחר לא י*י י*י םימחר תדימ ייי ינש םוקמ לכב ,ןירה תרימל
 תא החמא ייי רמאיו ( םשפש) וו השע יכ י"י םחניו (ה ו תשארב) נו תער הבר יכ
 םיהלא ינש םוקמ לכב ,םימחר תדימל  ןירה תדימ ןיכפוהש םיקידצה םהירשא ,(ז םש םש) םדאה

 יתכו (ח םש םש) םהינש רבד אבי םיהלאה דע (זכ בכ תמש) ללקת אל םיהלא ןירה תרימ 6
 להר תא םיהלא רכויו (דכ ב סש) ןתירב תא םיהלא רכזויו םתקאנ תא םיהלא עמשיו
 רכזיו הביתב שדח ביי לכ סנריפש ול רכזנ ןורכז המ :חנ תא םיהלא רכזיו  (בכ ל תישארב)
 חרינ ארקנ ונברק םשל 'א רועל יר 4 ,הביתב ומע ויהש םירוהט תוכוב ןתונ ןידהו חנ תא םיהלא
 ,(ד םש םש) הביתה חנתו הביתה תחנ םשל הנינח 'רב יסוי יר ,(אכ ח תישארב) חוחיגה חיר תא י"י

 ;ןמושיר רכינ היה אלו ושמיש ןתנוי יר היל רמא] ,שרח ביי לכ תולומ ושמיש אל ןנחוי יר רמא 0
 :[ותבשש ןכימ ותבשי אל יא עשוהי יר ,םלועל ותבש אל (בכ םש סש) ותבשי אל 'א רזעיל 'ר

 (איז פש) יוגו תונייעמ לכ ועקבנ הזה םויב הערל רזעל יר רמא 'וגו םוהת תונייעמ ורכסיו (ב
 : סיימפ תרעמו העולביאו הבוט ןייעמ ץוח תונייעמ לכ אלו םוהת תונייעמ ורכסיו הבוטל לכא

 ?יס ם''ק ידסנכ ,סט עוקני 12 : 210 דפ כיעכ 8 : 275 75 ליעל 7 : 202 דלו 112 75 ליעל ייע 2 : גייעפ ןטקכ ,זייכ יכ עוקיי 1

 ןאכו [יכג'אפריל 'תכו* | י םימחר תדמ וז 2 | %אך םיכפוה םהש ,ןפ ןיכפוה ןהש .י םד ,כ'א [ןיכפוהש 1

 ןהש .ינְופ ןיכפוה ןהש ,כ'א [ןיכפוהש | בַגְזְד םהירשאו 4 | ול יל ,'א ייתכד ןידה תדמל םימחר תדמ וכפה

 רכזיו -- תא* 6 | ןל 'ל ;'א 'יתכ םיקירצבו [יניאפדיל יתכו* | ' . . תדמ וז ,?אך ןידה תדמ אוה 5 | ךך םיכפוה

 [כגופ רכזיו* | ל 'וגו .3א 'וגו םתקאנ תא .?אָד 'וגו ותירב . . רוכזיו . . תא [2גןפ"ל ותירב תא םיהלא ("ל רוכזיו)
 | י"א הריכז .ל ורכז [כחופ ןורכז* | 5 -, ןאכ ףא [רכזיו 7 | , םיהלא הילא עמשיו ,?אְדיוגו - [לחר | "אךלרוכזיו
 לכ ,י [ביי לכ | ?א םתוא סנריפו ןוש ,יכא[זךפ סגרפו . . , ד סגריפו ןוש ,ן סנרפ אוהש | 'ד ₪ רכזנ [ולל | ן רכז

 תוכזב | י'ָד 'ל ןתוג ןידהו 8 | (1 'ל הביתב --- רכזי)) ?אדל רוכזיו :[כופ רכזיו* [ ₪ ביי .כנאְך רשע םינש
 | ?אפד רזעילא .כג'א] רזעלא | אד סינכהש ,יכופ [ויחש | ?אָד םירוהטה תוכזמ ,כ . . תוכזמ ,יוָפ [םירוהט
 רמא 10 | ] -, רמא [םשל | ן הינגח | ן ןב ,נאפְד רב 9 |  חנ = [ארקנ | ן = חנ [םשל | 2נ?א פד רמוא ,'א רמא
 ןתנוי 'ר ול רמא שדח רשע םינש לכ -- ושמש אל (כ רמא ןנחוי 'ר) ןנחוי 'ר רמא [ותבשש --- היל רמא* שרח --
 (כגו רזעלא) רזעילא 'ר רכינ ( ןמושר) ןמושיר היה (כ אל לבא) אלש אלא (כ'א ושמש) ושמיש (כ היל רמא)
 אל ('א רמוא) רמא עשוהי יר ותבש אל ( ותובשי) ותבשי אל (] רמא) רמוא (כגְו רזעלא) רזעילא 'ר עשוהי 'רו
 ,לל יעלרכ 'לוכ שדח ביי לכ . . רמא :21%א] ותבשש (כ'א ןאכמ) ןכימ ('א ייתכ . . , ותובשי אל) ותבשי
 (%א ותבשי) ותובשי אל . . עשוהי 'ר ,1ך ותבשש ללכמ ותובשי אל 'מוא עשוהי 'ר .פ 'ו כ ו תולזמ ושמיש אל 'מא ןנחוי 'ר
 אלש אלא ושמש ןתנוי 'ר ול רמא שדח (%א ביי) רשע םינש לכ תולזמ ושמש אל ןנחוי 'ר ימא ותבשש ללכמ
 תוניעמ ,י?אְד אל לבא .ך [אלו | ן יל לבא 18 | רזעלא 12 | אד רכג ("א רכינ) ןמושר (*א היה אלש)
 /ן הגות | 'אח ןיעממ .יכנ?אפד ןייעממ .ו [ןייעמ | ל יל [לכ* [  כגְו אל לבא (ן תוניעמ) תונייעמ .'א אלו
 /ן העילביאו ,ם אעולב ,י] העולבאו | ₪ אוהבית אירגט ימח ,כ אירבט ימח ,ך 'ירבט ,ץֶד הגית ,1'1'א הביה
 | י סיימאפ | ?א סינולבאו , 'ינולבאו ,כ ררגד יעולב ימו ,ְזֶד הגמלביאו

 חנב יוכו בוט איירק רתופ ןטקח רגופה רמאמבו ,השרפה וזב הנושארה החיתפב ומכ םיגוש םירופיס הב ופסותנש
 לכ רדסג ג'עפ ןמקל .'וכו םהל יוא 1 :הביתב ותא רשא המהבה לכ תאו היחה לכ תאו הנ תא ה"בקה רכזש
 .יוכו +": אריו בתכו 2 :ב"יפ ףוס ליעל ייע וכו ינש םוקמ לכב ללכהלו ,'וגו לחר תא םיהלא רכזיו 'פל רמאמה
 ירה 'וכו םיהלא עמשיו 'תכו וכו םוקמ לכב 'וכו םיקידצה םהירשאו ד"המל םימחר תדמ אוהש םשה ךפהנש ירה
 יכב םג גיעפ ןמקל היכו לייכב הגוהש ומכ םימעפה 'בב 'ת כ ו יתפסוהו ,םימחר תדמל דיתמ אוהש םשה ךפהנש
 יוכו רוכזיו .םיקוספה ררס ךופיהב הגומו לחר תא םיהלא רוכזיו 'וגו םיהלא עמשיו ןאכ בותכ ל*יכבו ,רפסה ףוגב
 וא םחריו ליליהש .'וכו ןורכזז המ 7 | :ותירב תא םיהלא רוכזיו 'קאנ תא םיהלא עמשיו הילא עטשיו לחר תא
 ול רכזנ תריכז המ םהרבא תא םיהלא רכזיו שרדב א'נפ ןמקל ןכו הריכז ול התיהש עמשמ הריכז ןושלמו ,דוקפיו
 וונ יגרכז םיחלא ייי רמאיו דיכ 'יס שיפ רימבבו 'וכו תל רכז הריכז המ לחר תא םיהלא רכזיו ג"עפ ןמקלו 'וכו
 אתיאדכ 'וכו שדח ביי לכ סנריפש ול רכזג רכז יו ןאכ שרודו ,'וכו היכקה לצא ול התיה הריכז המ יוגו
 םיכסמ 'ולכ ןתוג ןידה תדמ אוהש ם י ח ל א שרודו (ווכו לכ ם תו א סנריפו ןוש כ"מב תיגה ךרוצ אללו) 275 רצ
 רורמב םירוהטחו ויגבו אוה היהש 285 רצ ליעל ייעו 4 ןחמ בירקהנ הביתב ומע ויהש םירוהט תוכזב 'וגו חג תא
 ארקנש רועל 'ר רמאמ איבמו ,'וכו הרותטה המהבה לבמ חקיו ותמכחב ריעה תא אוה טלמו שרדה 808 דצו .ךחא
 םיהלא רוכזיו תולמהו ,הייכפ ליעל וררסגש םירמאמה ראש םג ואבוה בגא ךרדבו ,חוחינה 'וכו חריו וגברק םשל חנ
 (וטמשנ  גייכבו ,'א א"יכב ןוילגב ומלשוה ןכו) רפסה בתכב 'רנכ ןוילגב ל"יכב ומלשוה תביתב ומע ויהש רע
 הגינח 'רב יסוי 'ר בתכה ותואב ל'יכב םלשוה ןכו ,'וכו הסיגכהש ןתונ ןידחו רפסה ףוגב ל*יכב אתיא ג'עפ ןטקלו
 ליעל אותש ומכ רמאמה ףוס םג יתמלשהו ,לי'ע לד כ 'לוכ שרח ביי לכ תולזמ ושמיש אל ןנחוי 'ר ימא 'וכו
 תחנ םשל אנינח 'רב יסוי 'ר 'וכו ונברק םשל רמוא רזעילא 'ר קר ןאכ אתיא איבא 'יפ סע ז"כש וידבו ,ג'חעו םש
 ןיקירע חירב 288 רצ ליעל י'מב עייעו השרפה ףוסב נ"חבו י"מב 'יעו 'וגו יעיבשה שדחב הביתה חגתו 'גש ארקנ הביתה
 (אניעו) תיגיעו אירבט ימחו רדגד העולב םהמ ורייתשנ השלש ןנחוי ר"א םש ןירדהנסב ..תונייעמ לכ אלו 18 :ףכו
 תעולביאו ('הבוט ןייע ןה ןה ל"יכב הלועמה ייגח 'יפלו ,162 יומע לודגה שרדמו םש טוקליו סייד 'יעו םריבד יתבר

 ') הָביִט ןייע
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 היב גיהנ ירש ןכ יר עמשד ןויכ  ,והמ ערי אנא תיל היל רמא ..תמשניא הילע ךרי תכהיד התעש ןמ
 השעי אל םולשו פח היל רמא ,ינממ םינפלו יסוי 'רב לאעמשי 'ר היל רמא ,כנלמ היל לייעמו רקי
 דח אמוי היל רמא ,יסוי 'רב לאעמשי יר ימוק הבור הייח ירד היחבש ינתמ הוה ונכר 4 ,לארשיב .ןכ
 יתייה לכתסימ היל רמא ,הימוקמ תענכתיא אל המלו היל רמא  ,יימקימ ענכתיא אלו  ינביב .היתימח
 רעותו יהשי אלד הנושאל הימיע ןילע ווהו ןידימלת ירת היל רסמ ןכ עמשד ןויכ  ,םיליתד הדגאב
 : 'וגו חנ תא םיהלא רכזיו ,וישעמ לכ לע וימחרו לכל יי בוט איד :הישפנ

 : יס ניל ןיטודיק ייע 8

 | ?ך'א אתנע (!א אוההמ) איההמ ,] התנע . . .שכג?אְד אתנש . . .ע אתנע . . 'ע התנע ןמ ,?ְך אתעש ןמ 1
 .שגפ תמשנחא ,?ךִכו תמשנתיא ,נ) [תמשניא | ד הוליע ,?א יהולע .רעכגופ הלע .1א [הילע | ?ך תבהי תאד
 /'א [ר | ם עמשש | ן ןד אוה המ ,:ןפ ןכ והמ :/כ'אְד אוה המ ,'א [והמ | !א יניש יסתיאו ,?אָד תמישנתיא

 גוקו ;ך [לייעמו | א דונכ ,ן רקיאב ,'רג רקיג .?אד ארקי .?ךכפ [רקי 5 | פ ךכ | רכנ'אופד יל
 ירא פד ואגלמ ,ן [בגלמ | 5 ₪ אדימלת גוקמו :נאופד = (!א יהוה ,?םיד ,ך יה. .] הוד) אודומלת
 אל | ך ול .כופ [היל | ך ינמיה | "אד רמא ,נ'א ליא ,ן ול .. ,*ךכפ [היל רמא | ?ך ואגל , ויגלמ
 ימק ,!א 'ר ימק ;עו [ר ימוק | יא יל ,שעכנופד הבר [הבוו | וניבר 8 | 1א תאזכ אחת אל ,כ ןכ השעי

 םדא . . :ג?אפַד שודק םדא (5 אוה לודג) לודג םדא היל רמא ₪, [יסוי | פ 'ר חיבגל ,ך 'רד הימק ,ש כג 'רד
 [ע היתימח--רמא* | כ אוה שודקו . . םדא . . ,'א שודקו לודג םדא . . ,ש] אוה שודק םדא (₪ אוה לודג) לודג
 יב (פ היתי אמח) היתמח ןמז דח ,כ היתמח ןמז : ] היימח . . דח .*א היתמח ןמז דח ,ל יתמח אמוי היל ימא
 היב חבתשמ תוהד ךדימלת (1א אוהה 'מא) אוהח היל רמא (!ך היל) הינימ ענכתיא אלו (פ הנביב ,ַא יניביב) ינב
 ענכתא אלו :ינב יב תייזח ןמז דח ,ִאְוְד (ן 'תמח ,פ היתמח ,'א היתימח) יתימח (1א חבשמ תיוהד ,] . . תווהד)

 | "עפ הנביב .יא יניגיב .שע"אְד ינב יב ,?ך [ינביב 4 | ₪ היתימח היחבש ינתמ תאד ארבג ןידה ל"א הינימ

 | ן המל | ע ירמא | ג הינמ :'א ינימ .שפ יאנימ .?רך*אְָד יאנמ ,ן יימדק ןמ ,ע יימק ןמ | ?ךעכנ'א ענכתא

 = :עכנ'או [היל מא | שכג ל ,ע ימוק ןמ .?ךאופְד הינימ [הימוקמ | ן תענכיא .?ךעב'א תענכתא
 | ן יתיוה : תיוה | לכתסמ | !ך יר היתי יתימח ןיאד ילע יתיי אייח 'ר ,ש היב תיחס ןיאד יאלע יתי* ,?אך אייח יר

 ןירת | א םילתב ,ן הדגא םיליתב ,פ הדגה םיליתב .שנ"אד םילית ("אָד םילת) תדגאב ,) [םיליתד הדגאב 5
 | ש ןייוהד :ך ןוהיד ,נ"אד ןווהה .כעפ [ווהו | פ םידימלת ינש .?אָד יודימלת ןיות .?ךעכנ'או ןידימלת

 יהשי .ש יתשיל | ל אלו [אלד* | ?ךע'או אנושאל | רעכ'אפ הישע | כ ןילע .שגלאפד ויליע .רעו [ןילע
 | 'אפ 'ל .2 המהבה לכ תאו . . ,ן] היחה לכ תאו [וגו 6 | ?ך'ְך רעטצתו ,'ך'א רעצתו | ך ידיחי (?ך אהשי)

 זילב הילע 'וכו דבע ךניש המ ןושלח םגמוגמו ,נ"'חעו היגיש לע 'וכו בהיו יתהגהו .הז והמ עדוי ינא ןיא ל"א האפרתנ יניש
 יתשו ל"יכב רורבב הבתכנ אל התעש תלמו ,תמשניא 'וכו דיבע ךניש המ 'יגה םשנ 'ע ךורעב םגו נילב תמשניאו
 רחא ןונגסבו ,אתנע 'ו ןע ךורעבו ,םש ךורעב היכו ה ת ג ע התורקל םג רשפאו וזל וז חב תוקבדנ תונושארה תויתוא
 דיבע ירמ המ ל"א הבור הייח 'ר תומדב היבגל והילא לאע אימוי יותתלתו אינש יתרשע תלת ףוסל םש ימלשוריב
 היבגל הבור הייח 'ר לאע רחמל תמשניאו הלע היתעבצא בהיו היל הל ימחו יל הל ימח ל"א יל הקיעמ ייניש דח ל"א
 תמשניא הלע ךתעבצא (תבהיד תובותכב) בהיד אתע ש יאה ןמ ל"א הריבע איה המ ךניש יאה יבר דיבע המ ל"א
 עמשד ןויכ 1 = :אניוה אל אנא ל"א לארשי ץראבש תורבוע םכל יא לארשי ץראבש תויח םכל יא רמא העש התואב
 ינממ  םינפלו יסוי 'רב י"ר ל"א םינפלמ שרדמה תיבב וסינכהו דובכ וב גוהנל ליחתה ןכ יבר עמשש ןויכ .'וכו
 ברק ייגהו. ,(לארשיב תאזכ אתת אל 'שייוח 'ב ג'ק תובותכ ילבבב ןכו יא אייכ "יג ייעו) 'וכו םולשו סח ל"א הימתב
 ירש .תובותכב) רקיב חיב גיהנ הוה אתעש איהה ןמ ייגה ימלשוריבו ,השמ יריב םג 'יעו א"אב רבכ קחמ 'ידימלת
 םינפל יוכו לאעמשי 'ר ל"א םינפל אבור אייח 'ר סנכי רמא חוה אדעוו תיבל לילע הוה דכ (רקי היל דיבע יבר
 ורדסנ 'יסופדה תחסונב ו'צפ ףוס ןמקלו ,םינפלו ינפל יסוי רב י"רו םינפל הבור הייח 'ר אלא םולשו פח ל"א ינממ
 יפלו) יסוי ירב י*ר ינפל חי"ר לש וחבש רפסמ היה .'וכו ינתמ הוה 8 :שייעו ק"תלל וקתעוהו רוציקב םירמאמה
 ג'ל םש ימלשוריב םגו ,ל"יכב ונינפל ומכ ייגח 'ג ןשא 'ע ךורעבו ,שודקו לודג םדא אוהש וחבש םירפסה בור 'יג

 רמע אל 'ולכ ינפמ ענכנ אלו ץחרמה תיבב ('ינביב ויתיאר דחא סוי יברל יסוי ירב י'ר ל"א ('וכ) לודג םדא
 עמשש ןויכ ויתיאר אלו םיליתד הדגאב יתרהרה 'ולכ יתייה לכתסמ לייא וינפמ תענכנ אל המלו חי'רל יבר ל"א ינפב
 ,הנכס ידיל אביו ושפנ רעטצתו וינויעב ידיחי ההשי אלש 'וכו ומע ןיסנכנ ויחו םידימלת ינש חי'רל היל רסמ ןכ יבר
 ייפבו ,םש ישה ךורעב ואבוהש תואמגודה םג ייעו ץחרמ לש רדחב 'ולכ ךשח ןושיאב ומכ אנושאל 'יפ םש ךורעבו
 הוהו 'שורי 'גרתב התדל תֶעב יהיו 'וכו תע לכב ומע ןיאצויו ןיסנכנ ןיהיש 'וכו ןילע ןותיד שרפמו סרוג +כ ריב
 הוה יבר "יגה תובותכו םיאלכ 'שוריבו ,'ב ןשא 'ע ךורעבו 92 דצ ליעל י?מב 'יעו הדלימב (אנושאב) הנושאב
 היחבש ינתמ תאד ונחא ל"א יומוק ןמ ענכתיא אלו ינב וג ימח ןמז דח יסוי יבר יב י'ר ימוק 'וכו היחבש ינתמ
 אלו ינבוג היתמח ןמז דח) ןכ תדבע המל לייא (יימוק לי'צו) יומוק ןמ ענכתיא אלו ינב וג יתמח ל"א ךל דבע המ לייא
 אתעש איחהב תיעדי אל תיחס ןיאד (ילע יִתיי ל"א) ילע ועליי ילע אבי ומכ לא (ןכ תדבע המל ל"א יומוק ןמ ענכתיא
 (וג) ןיגב הימיע ןוכלהיד ןידימלת (ןירת) ינש היל רסמ אתעש איהה ןמ הדגא םילית רפס לכב ייניע תורגשא
 ,ץחרמב ומע יתצחר םא ילע אבי ךכו ךכ שרפמו היב תיחס ןיאד 'וכו יתיי רי'ב ייפבש ינשח 'יפב סרוג ןכו ,אתנכס
 י'פע .ג"יר תיגח יקינולאש 'ד שרדמבו ,ויתיאר סא היב תימח יא ילע יתית 'רל אייח 'ר ל"א שרפמו סרוג אייוכ ריב 'יפבו
 הוה הייח יר םש ןישודיקב אתיא ונינפלש רופיסה ןיעכו ,רייפד 'יג 'יעו היתי יתימח יאד ילע יתיי אייח 'ר ל"א יישר ייג
 יתינש םישמוח ינש הובאל היל רמא אתאו דפקיאו הימקמ םק אלו יבר רב ןועמש 'ר ליזאו ףילחו אתוחסמ יב ביתי
 רמאו יוכו ארפק רב ותו ינפמ דמע אלו (ויתודגא שרדמ ול יתינש רפס לש תוישימח ינש י"שריפ) םילהת רפסב ול
 וא וללכנש 'וכו וימחרו לכל יי* בוט הכוראה החיתפה םויס הז .וכו בוט א"ד 6 :'וכו רחרהמו בשוי ןהב אמש ול
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 ודריש ינקזל הריתב תיבד ושעש הממ ץוח רבע אנא שנ רב יל רמייד המ לכ רמא הוהו יגס ןוונע
 אנאו הדוהימ אוהד יומוקמ םיאק אנא אכהל אתולנ שיר אנוה בר קילס ןיאו  ,ותוא ולעהו ןתלודנמ
 לש וינפ ומכרכתנ ,אב אוה ירהו אבור אייח 'ר היל רמא ,אתבקונמ אנאו איירכר ןמ אוה  ,ןימיניבמ
 הישפנב גהנו שנ רב חכשא אלו קפנ ,ארב ךל יעב ןמ ימח קופ היל רמא ,אב ונורא היל רמא ,'ר
 אתיירואד איללכ לכ היתחא רב ברל ףילא ףיזנ הוהד םוי יל ןתוא לכ יסוי 'ר רמא ,םוי 'ל אתופיזנ
 לצא הבור הייח 'רד היתומדב בוטל רוכז והילא אתא ןימוי ןיתלת ףוסל ,יאלבבד אתכליה ןול ףילאו
 היל רמא ,רבע ךניש המ היל רמא ירל אייח 'ר אתאד ןויכ  ,היתיסאו היניש לע הירי בהיו ונבר

 סנט ,'5 ס"ס ד"פ םוינעס 'טוכי ,ז'מפ ןטקל "ע 2- : סט סעילמ נב ,'5 וכ סיסקפ ,'5 גיל ו"פ סיסקפ 'טוכי ייע 1
 : יב "י םויכוס ,'5 יס ןיכדסנכ ,'3 כ"ק םונוסכ ,'ס וי'כ

 .כ'אפ [ימיד | 'רל ל [?רנאופד המ* | פ ןתוע .יר'אד ןתוע יכ ןווגע .לרנ'או [ןוונע 1
 | ראפד ינב .נו [תיבד | !רכאפד דינע ,?רנ'או [דבע | ג שנא רב ,*ךא שנרב | ן רמאד ,?אָד 'מאיד

 :ר'א [פיאק | ירכג'א אנה | ל ןתוא [ותוא* 2 | כנ"ל םינקזל .?אד יניקזל .'אופ [ינקול | *ךכאו אריתב
 | כנאופד -. הטל .ך  [אוהד | כ יהומדק ןמ ,ןְד יהומדוק ןמ ,?ך'א יומדק ןמ ,פ [יומוקמ | כנ'אפד ל -
 /א [אוה | 1 ןמינבד . . ,] ןימינבד . . ,'א ןמינב . . ,5ְד ןימינב ןמ ,ף ןמינבנמ ,כ%א ןימינבמ 8 | הדוחי ןמ
 /] יוכד . . ,!ףכ אירכוד . . ,ןֶד אירכד ןמ) איירכד ןמ ,*ך ןירכוד ןמ ,פ איוכד ןמ | רכנופְך אוהו

 | כנפ אתבקנ ןמ א אתבקנמ ,!ך אתבוקנ . . ,יך אתאבקונ . . ,?ך] אתבקונ ןמ | ךכ גאודיל הדוהיד (?ך'א אירכדמ

 לש וינפ [רגאופדיל ירלש וינפ* | א ורווחתנ [ומכוכתנ | כנא]ןפד ץוחב דמוע , ע [אב | ןירה | הכר

 יכ ,ן ומכרכתנ) ומכרכתנש (] וארש) האיש (שככ ןויכ) ןויכו ,?ךעע [רמא 4 | ל ינפ ;1) יבר ינפ ,ש₪ וינפ ,כ וניבר

 | 'א -.[יר לש וינפ ורווחתנש] אייח 'ר הארשכ .?א . וינפ ורווחתנש הארש ןויכ .שכנופד . ויגפ (] ומכרכתנ
 :?ףנ'אופ [ימח | 'ך אוה ונורא רמא ונורא ,ע אב אוה ונורא ,ךכןא] אוה ונורא .ם [אב ונורא | ן ןהל ,כפד ול
 !"] ףוזנ אוהד עדיו [סוי -- גהנו | ?ךַאְד שנוב | אובל | פ יעבד | ןן המ .רכאפ ןאמ | 'רכ'אד יזח
 תוחפ . . ףיזנ אוהד עדו .כנ"אפד וי (?א'ד ילמ) םישלשמ (?אָד התוחפ) תוחפ הפיזנ ןיאו ףוזנ . . עדיו

 | כנ'אופ םישלש | פ ןוב רב . . .כנאוד ןיבא (ך 'רב) רב יסוי 'ר | 'א םוי 'למ תוחפ . . ףיזנ הוהד עדיו ,ן םישלשמ
 6 ףיזנ) ףוזנ ('א אייח 'ר ,נאפ הבר אייח 'ר ,] אבוו הייה 'ר) הבו היי 'ו היתש [ףיזנ הוהד 5

 ('א ןילאו) ןיליאו [יאלבבד -- ףילאו 6 | כ'אְָד אתירואד | ₪ אלילכ ,'א יללכ .?אְו היללכ | אופ וניברמ
 ןיליא) אתכלה ('ַאְד אתירואד) אתיירואד (ף אלילכ ,אְו יללכ .*%א הייד ,כ איללכ) אייללכ ('אְ] ןוניה) ןוניא
 | כא ליז [בוטל רוכז | פ םויםישלש | כנאופד יאלבבד ( אתאכלה . . ,ן אתכליה ןיליא ,'ַא . . ןילא ,1פ אתכלה
 ,'כנפ אתניש איהה לע ['אְד היניש לע* | ל ל .כגופ בהו ['אְד בהיו* | וניבר 7 | *אפ היבגל [לצא | הבר
 | ם ןויכו | ד יסתאו ,1א יסתיאו ,ף התייסאו ,כ התי יסאו , ] היתי יסאו ,ן [היתיסאו | 7 הילע ,ן היתניש . .
 ייבר ינגל .רכנופד וניגר (ך לצא .פ היבגל .,ן בגל) יבגל | שנ'אוד הבר (ן הייח) אייח .ךכםפ [אייח
 ..,ם אתניש איההל . . ,ם ךניש איההל . . ,'ְך ךינש איהה . . ,ן ךניש איהה תדבע ,) ריבע ךגיש | א שודקה

 | ?ך אדבע איה המ ךתניש איהה ,ש ךתניש איהה אדכע ,א'ך ךינישב . ,'א ךנישב

 ןמז דח אתבקונ ןמ אנאו אירכד| ןמ אוהד ןמינבמ אנאו הדוהי ןמ אוהד יינימ ליעל היל ביתומ אנא 'וכו קילס
 ל"א (אוה ונורא תובותכב) אב ונ רא ל"א יבר לש וינפ ומכרכתנ רבל אנוה בר אה ל"א היבגל אבור חייר (לאע ליצו)
 תרגאב ייעו ןימוי ןיתלת היבגל לילע אלד רבע יולע סיעכ אוהד עדיו שנ רב חכשא אלו קפנו רבל ךל יעב ןאמ יטחו
 הישפג חנ 'רד 'ימויבו 'וכו לבבב אתולג שאר הוה אמק אנוה בר (יברד) הימויבו 15 דצ ןייטשרעללאוו 'צוה גישר
 ףכו הדוהי טכשמ אוהד 'וכו אנוה בר קילס יאו וכו רמוא "יהו רתויב וינע 'ר תוהד לארשי ץראר ןנבר ןישרפמד
 ר"בה תטשו ,ימוי ןיתלת הישפנב אתופיזנ גחנ הילע סיעכד עדיו 'וכו לייע ןמז רח 'וכו חדוהי תיבד אירכד ןמ אוהו
 םירכזה דצמ ןימינב טבשמ לבא תוכקנה דצמ קר דודמ ויה י"אב םיאישנתש םש תובותכו םיאלכב ימלשוריהו ןאכ
 ןאותש הידב 49 רצ ליעל י"מב 'יעו) בקעי תכרבב ל"יכב ז"'צפ ןמקלו ,יתנייצש תומוקמ ראשב הרכזוח אל
 לקמב לארשי םע תא ןידוש לבכבש הדותיבש תולג שאר .תז הדוהימ טבש רוסי אל שרדנ (דימעמ
 םש ןירדהנס אתיירבב ןכו לארשי ץראב םיברב הרות םידמלמש 'ר תיב לש םיאישנ וליא וילגו ןיבמ קקחמו

 ץדמקמש ללח לש וינב ינב ולא 'וכו קקוחמו טבשב לארשי תא ןידורש לבבבש תוילג ישאר ולא 'וכו שבש רוסי
 ןיסחוי תלגמ יול רי'א אתיא םש תוינעת 'שוריבו ,םש תוירוהבו 'וכו שבש אכהד הי"ד םש תופסותב 'יעו םיברב הרוח
 (יד יג ביש "עו רוד תשא) לטיבא ןב היטפש ינבמ הבר תייח 'ר 'וכו דורד ןמ ללה חב בתכו םלשוריב ואצמ
 דורמ ללה וכו ואצמ םיסחו' תלגמ יול ר"א ימ לשמ ללה ורמאו ונמנ 'ח ייס חיצפ ןטקל 'יסופדה תחסונב ןכו "וכו
 יעמשמ יתא אייח 'רו וכו היטפשמ יתא יבר תוחפשמב ונייעו וביתי םש תובותכבו ,'וכו תיטפשד ןמ הבר אייח 'ר
 חו 202 רצ איל קלח יתפרצה עיימבו 5 רצ איי קלח ןיצאגאמב 'יעו וכו רודט יתאד יבר םש תבשבו ,דוד יחא
 ב 'חחל רעכיברהאי ע"מב עייעו אטוז םלוע רדסְב 'יע לבבבש תוילג ישאר לש ןיסחוי תלשלשו 148 רצ גיל
 בו .ךמד דכ סש םיאלכ 'שוריד איגופב כ"ג ררסנש רחאה רופיסח ןינעב 71 דצ םשו 54 רצ '' קלחו 90 דצ 'ב קלח
 דמיל .הכו ףילא 5 | :'וכו ותדיד ןמ אוהד הבור אייח 'ר יבג חיניתינ ןירמא 'וכו אכהל הינוקסא אתולג שיר אנוה
 הגותו 'וכו ןול 'מא יוכו ברל אלא בותכ ל"יכבו ,םיאלבבה לש תוכלהה ןדמילו הרותה יללכ לכ ותוחא ןב בר תא
 רב יסוי 'ר רמא 'יגה םיאלכ 'שוריבו ,'וכְו אתכליה ןונא ןילאו ל"צ ילואו ,ןול ףילאו 'וכו ברל ףילא רפסה בתכב 'רנכ
 ןריכזה אל תומוקמה ינשבו ,אתירואד אללכ לכ תובותכבו אתירואד אללכ הינימ בר ףלי אימוי ייותלת ןוניא לכ כ
 לע ךדי תתנש העשמ לייא 'וכו ל"א 'וכו-ןויכ ותוא אפירו וניש לע ורי ןתנו .'וכו הידי בהיו 7 :יאלבבד אתכליה ללכ

 ו חיתואישנמ ןומרג ןורשד ינקזל תריתב ינקז ושעש הממ ץוח דיבע אנא +וכו ןיגס ןוונע הוה יבר ייגה

 קופ
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 הרצב היתיאר ול .רמא ,ךתשורגל תועמ התתנ המ .ינפמ היל רמא ןותיתייא ןוהירתב חלש  ,ותשורגל
 וול ןיאש הז םימלועה לכ ןובר רמאו הלעמל וינפ המוחנת 'ר היבגה ,םימחר הילע יתאלמו הלודנ
 ונאו (ח גק סש) י'י ןונחו םנחר ךב בותכש התא ,הילע םימחר אלמתנ הרצב התוא האר תונוזמ ויל

 םימשג ודרי רימ ,םימחר ונילע אלמיתש המכו המכ תחא לע בקעיו קחצי םהרכא ינב ךירידי ינב ךינב
 ינמוק לגע רח רבע ,ירופיצב יאלבבד אתשינכ ימוק אתירואב יעל ביתי הוה וגבר א :םלועה חוורתנו
 גיי וניש תא 'ר שחו ,התרצונ ךכל ךל ריבעא המ היל רמא  ,יבזיש רמימ ךיה יענ ירשו . 'סכנחמל
 רח רבע ןימוי רתב  ,תדלוי הרעטצנ אלו לארשי ץראב השא הליפה אל הנש גיי ןחוא לכ ,הנש
 הוה ונבר :וישעמ לכ לע וימחרו 'תכד היקבש יתרב הל רמא , הילטקמ תעבו היתרב ימוק ץרש

 :'ס .ס"פ ספינמ סבב ,יד ד"5 ביפ פוכופכ 'טוכי . יס 3/5 טיפ סיפלכ יטוכי ,סט סילספ יכיכע 'קני 5

 רמא | יכנאופךארוביצ וגל (ייתייאו ,'א ןוחיתיאו , ] ןוחיתייאו , כך ןותיתיאו , פ ןוניתיאו) ןיניתייאו | יפ הירתב 1

 ,ם איה . . היל יא וז . . המ ,יכנלאוְד ול (כ היל) רמא איה יתשורג ול רמא (כ ךל איה) וז ךל איה המ = [היל
 | א ךתשורגל תועמ תתנ המל ,יכ גאְוָפְד תועמ הל (ג] התתנ) תתנ המ ינפמ | 'א ל"א איה יתשורג וז . .. המ
 | 2 יל הוצב | יכ"אופְד התוא (כ יתיאר יכ יתיאר .'א [היתיאר | כג?אוד יר (כנ היל) ול רטא ,י'אפ [ול רמא
 | כנאפד >-- העש ('א התוא) התואב ,י [הינגה | ָאְד יתאלמתהו ,ינפ יתאלמתנו | כנאופך יל ,* [הלודג 2
 פ ₪ המו [הז | יכג'אפ יל לכ | ג ןוביר | ג רמא | ג"אפך הלעמ יפלכ ,יכ'א [הלעמל | ; וידי [וינפ | 1% םוחנת

 | א אלמתהו .יכנ?אופְך אלמתנו 8 | וז לע ול .?אד וילע הל .י'אפ [וילע וזל | יכנד -- םא (ינ המו) המ
 | ?אָד םוחרו ןונח ,* ןונחו םוחר :כנןַפ יי םוחרו ןונח ,א [ייי -- םוחר | אפ תאו ,ן התאו | םימחר הילע

 , כ גאופד אלמתתש | :כ ךיבהוא [בקעיו קחצי | י ךינוחב [ךידידי | ל יל [יגב** | *אד יל .יכנ'אופ [ךינב 4
 . ג'אפ [ירופיצב | מכנאפד ימק :ן [ימוק | ם?אןפ אתיירואב | וניבר | ך הורתנו ,יב ג'או [חוורתנו 9 | ו אלמתש

 | ףכ'א יהומדק ,ן יונה ,?ך יומדק 1 ייוד ,?אָד יוטדוק ל ימוק [פ יומוק* | "אד ןירה מ ירופצב ,] ןורה

 | !רג'אפ הסכנתמל ( א לזא) ליזא .מ?ך'אוְד אפכנתמל (מ אתא .?ך'או לזא) ליזא .ל סכנתמל [יסכנתמל*6
 המ |. אד ינבזיש :ךיאפ יבש .נו [יביש | טרכנאְד רמימכ ,ן רומימ . . ,ף [רמימ ךיה | 'אְוָפ העג

 יניא :מכגאופד ךל (פ תושעל דומעל ,ן תושעל) דכעמל (כ ליכי ינא  .מג ליכי אנא).לוכי ינא (*אְד המו)

 |. או יל יר | יר'אוד ששחו .כפ שח .מג'א [שחו | םכ ךכל יכ (מ ליז) ךל ליז :ן ךכלו | 'א ךליצהל לוני
 שלש [מ'ראד הנש גיי* | א וניבר ונישב ,מ וינישב ,'ף וינש . . ,"אָד ויניש תא ,כ1 ונש . - ,ף [וניש תא
 שלש | ך ₪ ןובא רב . . רמא .מםכנאופ ₪ ןינא (מא רב) 'רב יסוי 'ר רמא [לכ 7 | ְר " יג :נופ הנש הרשע

 וניבר היהש ,!ף וינשב . . ;מ ויניש תא . . ,?ְך ונש תא . . ,] ונש ששוח 'ר היהש - [הנש | ?ףכנומ הרשע

 ,ָגְו הרגע . .מרלאפְד הרבוע ,כ [השא | ₪ ונישמ ששוח היהש .?אָד ויגיש תא יר ששוח . . ,1א ננשב ששוח

 לטקמ +1. הינולטקמ- .'א הינילטקמ .כ [הילטקמ | כג הימק .ראד ימק .ופ [ימוק 8 | 'א שא הרבוע
 | .וניבר | 1 היתקבש ,ָד היתוקבש .] היניקבש |  יתב | פד הילטקימל ,"ך הילטקמל ,ן היתי

 : נ'חעו הוורתנו ייגה ו"ד ר"יובו ,םיחיורמ 125 ךצ ליעל ןכו .חוורתנו 5 : ההיד וידב רפסה בתכב 'גכ לייכב
 טחשהל וינפל דחא לגע- רבע : ירופיצב םיאלבבה לש גי'כהב ינפל הרותב. קסועו בשוי\ היה .ינכו ביתי הוה וגבר
 הליפה אל 'וכו ןתוא לכ הנש גיי ונשב ששוח היהו 'וכו ךכְל ךל השעא המ ל"א ינליצה רמא ולאכ תועגל ליחתהו
 התצרו ותב ינפל. דחא ץרש רבע  הנש גייה 'ולכ ןמז רחאל רודה לע םיגיגט םיקידצ לש ןירוסיהש יפל 'וכו תשא

 הווצ 'ר םירמאמה ךשמהב םירופיפה ורדסנ םיאלכ 'שוריבו ,'וכו וימחרו 'תכד ותוא יחינה יתב הל: רמא
 םג םינטק םייונישב תינשנ איגופה לכו) 'וכו ךמד יבר ןל רמאד ןאמ ןירמא אירפיצ 'וכו ותריטפ תעשב' םיובד 'ג
 בקעי יחיו הימרג לע ארקו  ןינש הרשע עבש ןירופיצב היל ביתי הוה יבר אתיא םשו (ב'יפ תובותכ ישוריב
 (ןכותמ ייפ ןהיבוג ןמו תובותכב) ןיעבוג ןמו הנש הרשע עבש ןירופיצב הדוהי יחיו הנש הרשע עבש םירצמ ץראב
 אלו לארשי ץראב היח התמ אָל הנש הרשע שלש ןתוא לכ ןוב 'ר יב יסוי ר"א יונישב ששח ןינש הרשע תלת דבע
 תרצונ :ךכל ל"א. יבזיש יבר היל רמאו העג סכנמ לגיע דח אמח רבע ןטז דח יוניש שח המלו י"אב הרבוע הליפה
 רופפתש עמשמו ,ביתכ וישעמ לכ. לע  וימחרו ןונופרא רמא ןירבכעד ןק דח ןילטק ןותמח תמשניא ךיא הפוסבו
 הוה ונבר רופיסהו ,80 רצ ריב לע רענרעל מ"ר לש ורפסבו יב אי'נ י"הבמב ייעו ימלשוריהמ עבונ וניא .ונינפלש

 (ןתוגע) ןוונע הוה 'ה אפרתנ דציכ י"כ רי'ב 'יפב סרוג וא שרפמ ןכו ,יבר אפרתנ ךיא שרפל ןאכ אבוה יוכו ןוונע
 םג 'יעו ר'בה רדסמ ינפל .ירנכ .ויהש ידיסחד ידבוע וא תוישעמ יצוביקב ןכ םירדסנ םירופיסה ויהש רשפאו ,
 אוהו סכנתמ ל'צש.וא-רוקמח טפשמכ (הסכנתמל) אסכנתמל לייצש יתהגהו סכנתמל אתיא ליייכבו ,80 רצ ליעל
 ןכו  תדלוי דע ישי ץראב תולמח ,'וכו ךניש חמ הטמל םג אתיא וניש תא .ייגחכו ,לעפש :ןינבמ אוה יבזישו ,
 לבק ןירוסי ןיביבח יבר-רמא רפוסמ םש מי'בב ילבבה תדגאבו ,רפסה בתכב 'רנכ יטיש יניב ל*יכב ומלשוה 'תכד

 אק ווהד אלגע אוההד איה יאמ ואב השעמ י'ע 'וכו הל .ירמאו (אנירפצב) אנרפצב עבשו אתרימצב תיש ינש רס
 אמוי וכלה השעמ יי'עו 'וכו. תרצונ ךכל ליז היל רמא יכב אקו יברד היפנכב הישירל אילת לזא הטיחשל חיל +
 יוכו וימחרו ביתכ והניקבש הל רמא .והל אשנכ אקו אתשוכרכ ינב אידש תוה אתיב היגרד היתמא אשנכ אק הוה
 השעא ינא םדא יל רמאיש המ לכ רמוא היהו דאמ וינע היה .'ןכו ןוונע הוה 8 :אתשכרכ יעו אנידפצ  'ע ךורע
 בר הלעי םאו (םש מ"בבו םיחספ ילבכו ישוריב. םג ייעו) .'וכו ןתלודגמ ודריש ללהל ינקזל אריתב ינכ ושעש הממ

 דצמ  דודמ אוה  ןימיִנב ןמ ינאו רודמ 'ולכ הדוהימ אוהש יפל ודבכל וינפמ םוקא ינא ןאכל אתולג שיר
 ץוחב ךב ץפח.ימ הארו אב חיירל ל"א םייחב אבש רובסש יר לש וינפ ומכרכתנ יוכו הבר חייר לייא -יוכו ינאו

 ןויכו ג*ל 'ה םרכ 'ע ךורעב ןכו:ל"יכבו ,'וכו  תופיזנ ושפנב גהנו .וילע  סעוכ יברש ןיבהו סדא םוש :אצמ אלו
 סיאלכ .'שוריבו ,'א.זיט קיימב .'יע: 'וכו הפיזנ ןיאו ףוזנ אוחד עריו .'יגהלו ,ימלשוריב גייל ןכו 'וכו ומכרכתנש-
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 רכזיו חיל  רהנמ אנא היל ןירהנמ ןותא תיל ןיא היכקה רמא (סש םש תלהק) אוהה ןכסמה
 : 'וגג חנ תא םיהלא

 לכל ייי בוט יול ןב עשוהי 'ר רמא (ט המק סילהת) ןישעמ לכ לע וימחרו לכל יי בוט ג
 אוה ויתודמ ןכש לכה לע וימחרו לכל ייי בוט ןמחנ רב לאומש יר רמא ,וישעמ ןהש לכה לע וימחרו

 תנש רחמל יא אכא 'ר  ,תויריבה לע ןתונ אוה וימחרמו לכל ייי בוט יול 'ר 'שמ עשוהי 'ר ,םחרמ 5
 ימוחנת 'רד יומויב : םימחר םהילע אלמתמ היכקהו וליא לע וליא םימחרתמ תויריכהו האב תרוצב
 םויו ןיינח םויו יימרק םוי אתינעת רזג ,אתינעת רוזג יר ול ימא היבגל ןותא ,אתינעתל לארשי ןוכרצ
 םכילע אלמתמ היכקהו ןידל ןיד ימחר ולמתיא יינב םהל רמא ןוהל שרדו לע ,ארממ תחנ אלו ייתילת
 היל ימא היבגל ןותא ,ותשורנל תועמ ןתונ דחא םדא ואר םיינעל הקרצ ןיקלחמ ןהשכ םא ,םימחר

 תועמ .ןתונ ינולפ םדא ונואר ול ימא ,םתיאר המ םהל רמא ,אכה אתריכעו אכה ןיבחי ןנא המ 0

 :דיי יס דיינפ סנכ סכקיו ,סט סילספ 'קל 6 | : 5 יק סייעק סילקס יכיכע 'קלי ,ס'פסס 'כ סינספ 'קלי 8

 /1 ןירהנ | !א ןוכתיל ןותא ,נ?אפד ןותא (פ ןיא) היל ןותא ,זך תיל ןותא ,יכו ןותא תיל .ן) [ןותא -- ןיא 1
 רומא .!א וישעמ ןהש וישעמ לכ יוגו לכל ייי בוט ל"בירא :,| [וישעמ ןהש . . . עשוהי 'ר רמא 8 | א ןירכדמ
 לאומש יר 4 | יִניל .מ וישעמ ןהש ,כ וישעמ ןהש לכה לע ,?אָד וישעמ אוהש לכה לע לכל ייי בוט יול 'ר
 ,י אוהש ,מכאו ןהש [ןכש | ן לאעמשי 'ר ,אְד לאומש 'ר ,מ'א ניבשר ,י ינמחג רב . .'ר ,51 [ןמחנ רב

 | סשב | ;) ינכיפד .מרךכ"אוד ןינכסד -. .ם [עשוהי | י םחרמ ,ִאְוְד . . אוהש ,מר כגאפ [םחרט אוה | ם לכ
 לכל ,?אָד ויתוירבל ,1א תוירבל ,מרכגופ תוירבה לע | 'א ןתונ ,ך ןתונ אוהש | ףך וימחרמ ,םמ'א וימחרו 5
 ,₪ ןובא רב אבא) ןיבא רב אבא (מכ'אְָד 'רו) 'ר אמוחנת 'ר ,!א רמוא םוחנת 'ר [;א אבא 'ר | י תוירבה

 אמוחנת 'ר ,] ןגחוי 'ר םשב . . אבא 'רו 'מוחנה 'ר ,םכ?אופְד אחא (ך בר) 'ר םשב (ן ןיבא , מכ ןיבא 'רו אבא

 ,ם סיד ,נאופ ןימחרמ ,יכ ןימחרתמ | תוירבהו 6 | ] וניאר [רחמל | י אחא 'ר םשב יובא 'רו אבא 'ר רמא

 /1יאו [ןוכרצ 7 | י'א םוחנת | יִו ימויב ,כפ יהומיב | כ ולאל ולא ,מ*א ולא םע וא | ך"-
 | א ותא | כ ארטימל ,ו"ל ארטמל ,א אתינעת ,ך תינעתל ,'ְך 'תינעתל ,גופ [אתינעתל | יכ'אפד ןיכירצ

 וג [ייטדק | יפ אמיי | יכ רזג | כ'אפד רזג ,ינ'או [רוזג | היל | פ ןירמאו ,%א ירד ,כ ןיר" ,נְוְד ןורמא
 | אד 'ג ,כ ןיינית ,ינופ [ןיינח | (ךומסב ןכו) ינ'אוד סי ,כ'א [סוו | פ יאטק ,יכאְד יאמדק ,ן י-
 [םתל | א שירד | יכאד לאע ,ופ [לע | יי אתא ,כ'א תיחנ | ?אְד'ג ,יכ'אפ יאחילת ,ָ [ייתילת 8
 ,ם [ימחו | י'אְד ואלמתה ,ן ןול-  ,כג'א ולמתא ,פ [ולמחיא | יכאפד ינב ,גו [יינב | כנ?אפ ןוהל
 ,1א םימחר םכילע אלמי | ג וליאל וליא ,יכ'א ולא לע ולא ,?אןפְד וליא לע וליא [ןידל ןיד | יכנאוְד םימחר
 ,יגא [םיינעל | א ויהיש 'מא ,י םהשכו ,21 ןהשכו ,ן ןהשכ ,?אפְ ןהש דע9 | י םכילע םחרמ

 | 'אַו ותא | ן ןתגנש , ם ןחונ אוהש | י שיא ,כ רחא שיא [רהא םדא | ₪ ןוה- ,ן ןהד ,'אְָד םהיינעל

 . . המ [ןיבתי - -המ 10 | יכנפד 'ר ₪ ,!א] [היל | פ ןיז ,גאְ ורד ,ן ןרמאו ,'א ורמא ,כ [ימא
 המ | כ והל ,1א ןוהל |  הת- ,ך'אְוְד אתריבעו ,1י אתדיביעו ,ף [אתדיכעו | + ביתי תא ,1) ןיביתי
 | יא ינולפ ,י שיא ,2נפ יגולפ שיא | י ןכ והמ [םתיאר

 וירחאלש קוספב רמאנו יוגו תרוהטה תמהבה לכמ תקיו דימ סהמ ול בירקחל הצורש אל םיאמטמ רתוי םירוהטב
 י'ע ותמכתב םלועה תא משלמש והזו 'כו המדאה תא רוע ללקל ףסא אל 'וכו רמאיו חוחינה חיו תא ייי חריו
 עיייעו יב ייג 'יעו הכתה לא ךתיב לכו התא אב ותמכחב יוכו טלמו ייגה םש בימ אמוחנתב ןכא ,ונברק בירקהש
 וכו .אבותת ןודבע יתא אלובמ רחמל אייקר יוו והל רטא הוהד ותמכחב 'וכו טלמו "יגה תלחק שרדטבו ,ת"פיב
 חכו רבד ךותמ רבד .הגהש הגהי ותרותבו שרדה םש םילהת שרדמבו 244 דצ ליעלו ,278 רצ ליעל י"מב ייעו
 ריוטשבו שייייעו יוכו חנב רבדמ דוע םכחיו םכחל ןת םש להקיו אמוחגת ישרדמבו ,הרוהטה המהבה לכמ חקיו דימ
 תיל ןיא 'ד רהנ יע ךורעב היכו ,'וכו רכזיו דחה ותוא רכוז ינא ותוא םירכוז ןיא םתא םא .'וכו תיל ןיא 1 :םש
 תייכקה ןוחל רמא יוכו רכז אל םדאו 'יגה תלהק 'מבו ,'וכו ןותא תיל םא קתעוה לודגה 'דמבו ,שיייעו 'וכו ןותא
 אמוחנתבו ,ותוא רוכזא יגא ותוא םתרכז אל םהא קתעוה ב"מ תלהק 'מבו ,היל רכדמ אנא תינותרכדא אל ןותא
 .וישעמ ןהש 4 = :'וכו רוכזיו וָל רכזנ ינא רכז אל םדא ב*גאבו .ורכוז ינא לבא ורכז אל םדא ה"בקח רמא בימ
 ניבשרו ,ויתוירבו וישעמ ןחש לכה לע וישעמ לכ לע שרפמו לכה לע וימחרו לכל 'וכו בוט כ"כאש קיידמ ל"ביר
 ייפבו .גיייכבו וירו ריפרב םג אתיא ן כ ש ייגהו ,םחרמ אוה ויתודמ ןכש ויתודמכ יולכ וישעמכ לכ לע וימחרו שרוד
 ףכו וימחרו שרוה לירו ,545 דצ א'ח א'הגאב ייעו וירחא וסיפדה ןכו ויתודמ ןהש היגה כ"מבו ,אייכו ט"יכ ריב
 הז ןינעמו ,ולא לע ולא םימחרתמ ויתיש תוירבה לע וימחרמ ןתונ ת"בקהש ויתויוב לכ לע םג םיורש וימחרו
 ןיח תיר ימיב .'מוחנת ירד יומויב 6 :'וכו יעל ביתי הוח ונבר 'וכו יומויב םירופיסהו וירחאלש רטאמה םג שררה
 םויו ינש םויו ןושאר םו' תינעת רזג תינעת רוזג יר ל"א ולצא ואב .םימשג תריצע ליבשב תינעתל לארשי ןיכירצ
 ןהש דועב : 'וכו ה"בקהו הזל הז םימחר ואלמתה ינב ל"א םהל שרדו נ"כהבל תיר סנכנ םימשג ודרי אלו ישילש
 םהל רמא ןאכ הריבע רלכ השעמו הפ םיבשוי וגא המ ל"א ת*רל ואב 'ןכו דחא םרא ואר םיינעל תקדצ ןיקלחמ
 רופיסה םע הז רופיס רדסנ ר"יובו ,'ןכו המ ינפמ שיאהל רמא וינפל םואיביש הוצו ותשורגו שיאה רחא חלש 'וכו
 ל ייעו) ותשורג וז 'וכו םלעתת אל ךרשבמו א"ד שרדב 'וכו אשיב אתתיא היל הוה ילילגה יסוי 'ר םש ומדקש
 יניב ל'יכב הגוה ןכו ,ארטמל לארשי ןיכירצ ווח םש ייגהו ,םירבד .תבחרהבו רחא ןוגגסב רופיסה םשו ([52 רצ
 רישחד ואל יא ןכ ייגה רייובו ,הריבע רבדב והודשהו .'וכו רחא םדא ואר 9 : ג"ַחְעו ארטמ אתינעתל תלמ לע יטיש
 ומלשוה הרצב התוא האר תולמהו םתיאר תלמ ןכו אכה אתדיבעו 'וכו ןגא המ תולמהו ,שייייעו חל ביהי אל הלע



 םילודג םידוצמ יוכו הנטק ריע במ תלהק ימבו ,ןומקעו

 808 א ח נל השרפ חנ

 םדא 'תכד אריעב תוכזב אלא :אוה ןוכתוכזב אל ארבנ אוההד היחור חפית היל רמא  ,ןיא היל רמא
 היכקה רמא חנב איירק רתפ ןומיס רב הדוהי 'ר] ,ייי עישות המהב תוכזב םדא י*י עישות המהבו
 יעיבשה שדחב הכתה חנתו לא יורה לע אלא ומע יתישע אל הבתב חנ םע יתישעש :הקרצ
 יתאבהש ןירוסיי הבר םוהת ךיטפשמ ,(ד ח תישארב) טררא ירה לע שדחל םוי רשע העבשב
 ,(אי ז םש) הבר םוהת תונייעמ לכ ועקבנ הזה םויב הבר םוהתמ אלא םהילע יתאבה אל ורוד לע
 תאו חנ תא םיהלא רכזיו דיהה הבתב ומע שיש המ לכלו ול אלא יתרכז ודבל אל ול יתרכושכו
 : [יוגג היחה לכ

 רוד הז (ששפש) שעמ הב םישנאו ,םלועה הז הנטק ריע (די ט תלחק) 'וגו הכטק ריע
 םילודג םידוצמ הילע הנבו ,היבקה הז (סש םש) התוא בבסו לודג ךלמ הילא אבו ,לובמה
 ריעה תא אוה טלמו ,חנ הז (ט םש םש) םכחו ןכסמ שיא הב אצמו ,ןנמכ) ןמקע (םש םש)
 שיאה תא רכז אל םדאו ,(כ ח תישארב) 'וג הרוהטה המהבה לכמ הקיו (םשפש) ןתמכחב

 טכדמ) סט נ"מ םלסק טכדמ .,(די" 'ט) סכטק כיע 'פ סלכק טלדע ,'ס ייפ טניו נ"ט סעוסכס ,ע"עקסמ 'כ םלקק 'קני 8
 סעוסכפ ,י'ס ייפ לקקיו 9"3 סעוסכנס ,דילפ ןעקלו 244 75 ליעל "ע 11 | :(ס"ע) ט"עפ םיטסכנ םדנפ ,(125 15 סעוז
 :5'3 ייכ '6 סילספ טכדע ,כ"פ סנכ סופש , "ק סט

 ןוכל תיחנ ,י ןוכילע תיחג ארטמו חנד אשמש [אוה | ן ןוכיתוכזב אלד | ל ל [ינאופְד ארבג אוההד* 1
 אוטמ ,כ?ַאָד ןוכילע אחגד אשמש . . אלו (שכ ארטמ ןוכילע) רטמ תיחנ ,1א ןוכל חנ אשמש ןוכתוכזב אלו ארטמ
 חנד אשמש ןוכיתוכזב אלו . . יתחנ אירטימ ,פ חנד . . אלו . . ארטמ ,] ןוכילע חנד אשמש . . אלו ןוכילע תיחנ
 [יכג ירב* 5 | ן אקיקד . . .יכנ"אפְד אריעבד .'א [אריעב | ןְד היתוכזב ,כ?אופ אתוכזב ,י'א [תוכזב | ן ןוכילע

 [יכגיאחוד יתישעש* 8 | ן'א אוק .יח איד ,כ היירק ['אופד איירק* | ינ התפ [כאחופד רתפ* | אופד רב
 [גלאופד וטע יתישע* | (ךומסב ןכו) ן*אָד הביתב [ןפ הבתב* | 'א חנל [חנ םע* | ₪ יתישע ,1א תישעש

 ינש ['א] חנתו* | א יררהכ ,ָך יררה סע ,יִכָנ יררה דע [חפ יררה לע* | א ומע תישע ,יכְזְז יתישע

 | א תאבהש [יתאבהש* | פד ןירופי [יכאחו'ד ןירוסיי* | אד 'וגו [כנופ טררא -- העבשב* 4 | יכנ"אפד =
 | יפוהת דע [הבר -- אלא* | יי יתאבה ,1א תאבה אל ,ןזַח יתאבה אל ,"א ןהילע . . אל [כופ ך םהילע -- אל* 5
 ינש ,י הבר . . תונייעמ . . ועקבנ ינש ,2] הבר . . תונייעמ . . םויב 'נש [או הבר -- ('א תוניעמ) תונייעמ --- םויב*

 יתרכז אל ,ןֶךְו יתרכזג . . אל [כפ יתרכז --- אל* | 1א תרכזשכו ,כ ותוא יתרכזשכו [ול יתרכזשכו* 6 | אד יוגו ועקבנ
 [גזזופ שיש המ* | כ לכו ותוא [לכלו ול* | א תרכז אל ,*א יתרכזה . .ול אל ,ְך יתרכזנ ודבל ול אל , ן ודבל
 . .רכזיו ,ָף 'וגו חנ . . רכזיו ,'א חנ . .רכזו ,?אְד 'וגו . .רוכזיו [יוגו -- רכזיו* | 'כ'א היהש המ ,?אָד שיש

 א'ד :כנ'אופ [ריע 8 | ן הבתב ותא רשא המהבה . .רכזיו ,כ המהבה לכ תאו היחה . .רכזיו ,) היחה לכ תאו
 התוא בבסו לודג . . םישנאו ,?אָד לודג ךלמ הילא אבו טעמ . .םישנאו . . ,] טעמ הב םישנאו [וגו | אך -, ד"הה
 .יג'אופ [אוה | ן פכח | י'ך ןמכו | 'ךח ןמקוע ,*ך ןמקיע 10 | ל הילא [הילע** 9 | 1 םילודג םידוצמ הילע הנבו
 רוהטה ףוע לכמו הרוהטה . . חקיו :פ תולוע לעיו הרוהטה . . חקיו , י"א הרוהטה . . חקיו ['וגו -- חקיו 11 | כ"א יל
 | ך םדא [םדאול | ן הבקנו רכז הבתה לא חנ לא ואב םינש םינש ,?אד חבזמב . . לעיו ,'כ חבזמב תולוע לעיו

 ול חרזיו 'גרתו ,ר"יובו אתקיספבו ימלשוריב אהנד "יגהש ומכ אחנד אשמש ל"צש וא חנד לעפמ ינוניב אוהו
 אשמש ונינפל טעוממ ןושלהו ,חנד 'ע ריתמעבו נ"חב 'יעו אשמש היל הנדו (ביל ביל תישארב) שמשה
 .'וכו אוה ןוכתוכזב אל 1 :'וכו ירהו ה"דב 215 דצ ליעל י"מב 'יעו ןוכבג תיא ןכו היל רמא גילו יוכו
 עישות המהבו םדא ביתכד אקיקד אריעב תוכזב אלא ןייח ןותא תיל ארכג אוההד היחור חפית םייסמ ימלשוריב
 ןוכילע (תיחנד) תיחנ ארטימו ןוכילע אחנד אשמיש אקיקד אריעב תוכזב 'וכו היל רמא ייגה רי'יובו אתקיספבו ,'ה
 : גי'חעו יוכו עישות המהב (תוכזב) ליבשב םדא 'וכו םדא ד'הה ןיבזיתשמ ןותא .אקיקד אריעב (וטמא) תוכזב
 םילהת יקליו י"כ ראשו ייסופדה 'יג "פע ןיתמלשהו רגוסה רמאמה לכ ןאכ רפח לייכב  .ןומיס 'רב הדוהי יר 2
 ,אתקיספה ןונגס ייפע ומוקמב אלש לי'יכ ןוילגב םלשוה רמאמהש 'וכו ןיא ךכ הדב 800 דצ ליעל יתוריעה רבכו ,םש
 הביתב חנ םע תישעש הקדצ יוכו ךתקרצ היישז זינ 'ר ףוסב טוקליב קתעוהש רמאמה ןונגסה הז םע םיכסמ .רתוי דועו
 ךתקדצ א'ד קתעוה לודגה שרדמבו ,'וכו הבר םוהת דע םהמע תקדקד ורוד םע תישעש םיטפשמ 'וכו לא יררהכ
 ןהמע תקדקד ורוד םע תישעש םישעמ 'וכו לא יררהכ הבתב חג םע תישעש תוקדצ ןומיס 'ריב הדוהי 'ר רמא "וכו
 ול המרג הבתב חנ םע תישעש הקרצ סי'בירא חנ בימ אמוחנתב רגוסה רמאמה רחא ןונגסבו ,עי'צו 'וכו םוהת דע
 'יעו וכו םיהלא רוכזיו יתמיא 'וכו תונערופה רחאו 'וכו לובמה רוד םע תישעש ךיטפשמ 'וכו םירהה לע ותבת חנתש
 ןמכ יע ךורע 'עו הדצ ןושל םידוצמ שרודו ,ריעל ברא םישל תואובחמו תוימומקע | .ןגמכו ןמקע 10 :  בי'גאב םג
 םישנאו םלועה הז יוכו הנטק ריע 'יגה תלהק 'דמבו ,(' ןנמכו ןמקע דוקנ לודגה שרדמבו ,אנמכ יע רתמעו םקע יעו יב
 ןונמכ םילודג םידוצמ הילע הנבו הייבקה םיכלמה יכלמ 2 הז 'וכו ךלמ הילא אבו לובמה רודו שונא רוד הז 'וכו

 הנטק ריע םש ביימ אמוחנתבו ,ע"צו םירפוכהו םינימה ולא
 הב םישנאו לובמה רוד הז הנטק ריע םש ב'גאבו ,ץראה תא םתיחשמ יננהו 'נש םילודג םידוצמ הילע חנבו 'וכו
 : רגו םדאה תא החמא םילודג םידוצמ 'וכו הנבו םלוע לש וכלמ הז לודג ךלמ חילא אבו 'וגו םירובגה המה טעמ
 שרדמב הז קוספל תוטשה לכבו לודגה 'דמבו טוקליו 'יסופדבו כ'יכו  גייכו יבו 'א א'יכו פ"יכב היכו .םכחו ןכסמ

 (ירדנסכלא י"כב) ינויה םוגרתב םכחו םגרותמ ןכו 'ב בל םירדנב םכחו היכו ,םש בי'גאו ב"מ אמוחנתבו ת
 :םכח ןכסמ בותכ ארקמבו  ,לעטטיק 'צוהו גרובצניג 'צוה ךיינתב 'יעו תלהק םוגרתב םיכחו ןכו ימורה 'גרתבו
 ה"כקה הביר םעט המ ןנוכתנ יתכ ןביו הבזמ חנ :ןביו יט 'יס דילפ ןמקל שרדנש ומכו  .'וכו חקיו ותמכחב 1

 כ ןנָמְכו ןֶסְקע
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 ארכג ןידה רמא הירבח לע לבק שנ רב דח אתא היבג ביתי המ | ,ןינד ןותא ךיה עדימל יעב אלא
 רמא ןיבוד אוההו ,תינבז אתליקיק רמא ןבוד אוהה ,אתמיס הב תיחכשאו אתליקיק אדח יליבז
 רמא ,אתרב ךל תיא דחל רמא ,ןיה היל רמא ,רב ךל תיא דחל רמא ,תיניבז הווגבד לכו אתליקיק
 ,תינד תיכט 0 המ היל רמא ,הימת ביתי היתמח ,ןוהיורתל אנוממ אהיו ןוהל וביסא רמא ,ןיה היל
 ,אכלמל אמיסו והיורתל ןילטק היל רמא ,ןיניד ןותא ךיא ןוכיבנ הוה וליא היל רמא ,ןיה היל רמא
 ,קיקד ריעב ןוככנ תיא ,ןיא היל רמא ,ןוכל חנד אשמש , ןיא היל רמא , ארטמ ןוכל תחנ היל רמא

 המוי ,] והייבג ביתי .1א היבג ביתידמו ,ף תיבג ביתייד המו | י אנייד / כנאופד ןינייד | יכנ'א ךאיה 1

 ןבז ,ןיל ןיב 2 | ג ילע | "א שנרב | אד אדח אמוי היבג ביתי ,וכ] היבג ביתי (י דח אמוי ,כ אמוי)
 | (ךומסב ןכו) כ'או אלקיק .?אפְד אתלקליק ,ִד אתלקיק | פ יל 1 הדה , לדח [יכאוד איח* | יכאופד יל
 אל אתמיפ < .כפ [תינגז | כנ 'ל .?אפד ןיבזד [ןבזד | גו אמיפ | כ היוגב /ןאופ'ְד הוגב ,) [הב

 אוההו .ן ןיבזד אוהה ,נפ [ןיבזד אוההו | ן ינבז אל אמיס ,ן תינבז אל אמיסו ,אָד תניבז . . ,י תינבז

 ,יג'א [לכו | ן אלקיק :?אפיד אתלקליק ,וכ אתלקיק ,1 [אתליקיק 8 | א אנורוחו ,י אוההו ,?אָד ןבזד
 ל"א ,ו היל רמא | יכ'אפְד תינבז ,נ] [תיניבז | ] הוגד ,פ הוגב ,י'א הוגב יד .?א הוגבד | ?א]פְד המו

 ןכו) יאו ןיא .כפ ןה | ירכז .כנאופד רכד -. [רב | ?א והיינמ ,ך והינימ ,יכנופ ןוהנמ -. [דחל | א אכלמ

 ,פ אנירחל ,2 אנירחאל .?אָד אנרחואל [דחל | ?אפְך רמאו ,'א ל"א ,יכ היל רמא ,1] [רמא | (ךומסב
 /1 ןול .לאד ןוהל ₪ .פ [רמא 4 | ן הבקנ תרב ,אְָד אבקונ אתרב ,ן תרב ,'אפ [אתרב | 1 ןרחל ,ן ןרוחל
 לזיא ,1א] בסא ('א ליז) לזיא .?אפ ביסא (₪ ליזיא) ליז ,י וביסנאו וליז ,] ןובסא ןולזא [וביסא | יכו היל
 [ ן ןוהירתל | י קילס אנוממ | י יל ,כנָפְד יוהו .'או [אהוו | י] ןידל אד ,כנ?אפד ןידל ןיד [ןוהל | כ בסיאו
 ,יאְד המת [פ"ל הימת | ל יל [ביתי** | ל יל .2 המח ,ג אמח ,' היתי אמח ,א היתימח [פָד"ֶָל היתמח*
 תינאד ,] תואבט . . ,פ תובט תינד | ל יל ,'א אל ,י אל ,'ך המ [כנאופד"ל אל המ* | כנו ןמת
 ,רמא [גיל ןיה -- רטא* 5 | יִכ תובט (י ינייד) ינאד ,ך תא בט . . ,ְך תאובט . . ,?א בט תינייד ,] תובאט

 .כנפ ךאיה .?אוד ךיה /'א [ךיא | 'א ןוכירתאב ."אדד ןוכבג :כופ [ןוכיבג | ואל ל .יכנ'אופד ויא - -
 [אכלמל אמיסו | ינאופד ןידו ןיד [והיורתל | ן ןינד .יכגאפְד ןינייד | י ותיוה .כאופד ןותיוה [ןותא | י יכיה
 ארטמ תיחנ [ארטמ --- תחנ 6 | אופ ןוהיורתד ()פ ןוהיוורתד) אנוממ (י הלטנ) אבסנ אתוכלמו , א אתוכלמל אנוממו

 (י ארטימ) רטמ (י ןיכיבג ,?א ןוכבג , ן ןוכיבג) ןוכב תיא ,פ ןוכיבג תיחנ רטמ תיא ,'כ ארטמ תיחנ ןוכיבג ,!ַא ןוכיבג

 אשמש ןוכיבג תיא ,1א ןוכיבג חנ אשמש ,ל חנרמ אמשמש [חנד אשמש* | 'אפ ןה .?אד ןיה ,יגו [ןיא | יג? תיחנ
 .../17 אנד אשמש (] ןוכיבג) ןוכבג תיא ל"א ,?אפ חנד (פ שמש) אשמש (?א ןוכבג) ןוכיבג תיא היל 'א ,] חנד

 | י אריעב | (כ ןוכעראב . . ריעב) יןיה אופ ןוכיבג | ל יל .יכאפְד תיא ל'א [גְ] תיא* | ו תיחנ אשמש ןיכיבג תיא

 לש מיעב אבוהו (' ייל אוהו םחל ייפ יטיש יניב ליייכב ףסונ ןכו םחל ושוריפ ןוכנו .בהדד סוקסיד וגב בחרד ימודרג 'וכו
 יינומדק ןיקפנ םש ר''יובו ,אבהרד אמהנ םש דימתב ןכו ,סעלרעפ סקילעפ הנוכמה רשא ביר ידידי יל בתכש ומכ עגנאקוד
 אמוחנתבו ,(בהדד םחלבו בהרד ןימזורגב ריייומ קתעוה םזרג 'ע ךורעב ןכא) בחדד םחלבו בהדד ןינומרבו בהדד ןירוזחב
 "פ ימזורג ימזרג 'יגתו ,בהדד אמחלו 'וכו ןינומרו 'וכו ןירוזחב םש אמוחנתבו ,'וכו םחלבו 'וכו ןינומירב רומא ביימ
 היהשכ .'וכו ביתי המ 1 : 487 דצ אח ל"תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהבו 55 דצ א'ח עגערטייב שקז 'יעו תרפרפ (?יילב
 הז ןומטמ הב יתאצמו הברוח יל רכמ שיאה הז רמא ורבח לע לבוק דחא םדא אב (כיתיד המ לי'צש ירנו) ולצא בשוי
 'א ןב ךל שי םהמ דחאל ךלמה רמא יתרכמ הכותבש המ לכו הברוחה רמא רכמש הזו יתינק דבל הברוחה רמא הנקש
 םהינשל ןוממה אהיו םתוא ואישה ךלמה םהל רמא ןה לייא תב ךל שי (דחל רמא ליייכב ןושלה םגמוגמו) ינשהל רמאו ןה
 ל"א ןינד םתא םתייה ךיא םכלצא הז ןיד היה וליא ל"א ןה ל"א יתנד הפי אל המ ל"א ההות בשוי סורדנסכלא תא האר
 םכלצא שי ל"א ןה ל"א םכל חרוז שמשה יכו ןה ל"א רטמ םכל דרוי יכו ל*א ךלמל ןומטמהו םהינשל ןיגרוה ונייה
 ל"יכבו ,'וכו המהבו םדא 'תכד תומהבה תוכזב אלא אוה םכתוכזב אל 'וכו היחור חפית לא ןה ל"א תוקד תומהב
 יע רייתמעו 'ב םס יע ךורע 'יעו ןומשמ אמיס 'יפו ,296 דצ ליעל םג 'יע אתליקיקו ,יל ןיבז םוקמב יליבז  בותכ
 ןהא םש ישוריב היכו תיניבז 'וכו ןיבוד ליעפ ןינבבו תינבז יוכו ןיבזד אוהה לק ןינבב ונינפל 'וגה תקייודמו ,אמיס
 בתכש המ עיצצו) 'וכו תיניבז הב תיאד לכו אתליקיק רמ הוה ןיבזד ןהא תינבז אל אמיס תינבז אתליקיק רמ הוח ןבזד
 ימלשוריבו 'וכ ןילטק ל"א הידב הטמל שיימ ןכו ,רצואה חקיל ץפח היה דחא לכש עמשמ 'וכו ימלשוריבו כיימב
 התברוח רמא דח אתקיספבו ,('וכו ןידו ןיד ןילטק ימלשוריב אתיא ונינפלו ,רצואה קר לטונ היה אל ךלמהש אתיא
 התברוח 'וכו תיניבז יכ אנא רמא אנירחו תינבז אל אתמיסו תינבז אתברוחד ךתמיס בס היל ירמאו יוכו תינבז
 : שיייעו אתקיספה ןונגסבו ימלשוריה ןונגסב רופיסה ךשמהב םינוש םייונישו , 'וכו היל תיניבז הב תיאד המ לכו
 ךל תיא 'וכו ארב ךל תיא ריייובו 'וכו אתרב ךל תיא 'וכו רב ךל תיא רומא ב"מ אמוחנתב היכו .רב ךל תיא 8
 ,הבקנ תרב 'וכו רכד ריב אתקיספבו ,אבקונ תרב ךל תיא 'וכו רכד רב ךל תיא רומא אמוחנתבו ,'וכ| אתרב
 ןובסא ןול רמא 'וכו הבקונ תרב ךל תיא הירבחל רמא יוכו רכד רב ךל תיא והיינימ דחל אכלמ רמא ימלשוריבו
 יתנד אל ר'יובו ,תיבט יתנד אל אתקיספב ןכו .תינד תיבט אל 4 = : ג"חעו 'וכו ןוהיורתל יוהי אמיסו ןידל ןיד
 ליעלו נ'חעו בט תיגד אלו רומא ב'מ אמוחנתבו ,תואבט תינד אל ימלשוריבו ,תובט תינאד אל רומא אמוחנתבו ,תובט
 יטיש יניב ומלשוהו ןיה היל רמא ןכו אל המ תולמהו הימת ביתי היתמח תולמה וטמשנ לייכבו ,52 דצו 51 רצ
 ןיד ןילטק ל"א ןינד ןותיוה ךיה ןוכבג אניד ןידה הוה וליא ל"א ימלשוריב .'וכו הוה וליא 5 |: רחא בתכב 'רנכ
 דפוק יומוק קיפא .ןוטסירא היל דבע וגוס בהד ןימחר ןותא יכיה לכ לייא םש 'ג דועו ,אכלמל תלע אמיסו ןידו
 ןימחה ןותא המלו ןילכא ןותא תיל בהד ארבג אוההד היחור חפית ל"א ליכא אנא בהד ל"א בחדד ןילוגנרת בהדד
 תליחתב תואיצמ ולא יפד ימלשורי םש תועטב ןמסנו ,ימלשורימ רמאמה הז קר קתעוה םילהת 'קליבו ,ןיגוס בהד
 הגה יתהגה .חנד אשמש 6 :ז"כשת זמרה שארב הבר ארקיו ןויצה םש תועטב ןכו 'וכו סורדנסכלא רופיסה

 ) ץ60000ו0ע. ?) וס
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 תכהיד ןה לא יררהכ ךתקדצ ארק םידומעה ןתוא לע  ,רמחד אעררמ ונלפ 'מאד תיאו ,אלצחמ
 יבג לזא ןודקמ סורדנפכלא | : תייג תייחמד ןה הבר םוהת ךיטפשמ ארק .ינעה ותוא לע ,תעפשא
 היל רמא ,בהרד סקטיד וגב בהרד ימודרנ היל ןיעט קפנ .,ךשחלש ימלצ ירוחאל הייצק/ אכלמ
 תיתא אל היל רמא ,אכהל תיתאד ךעראב לוכימ המ ךל הוה אלו היל רמא ,ךירצ אנא ךנוממלו

 : סיככמ סכטע טכדמ ,יס ב5 דיפס ,'ג 'ס בפ ספילמ סבב 'טוכי 2

 | ך יעדומ | נאגלפב .יכאופד אגלפ | יכ'אפ ירד /נְך ןירמאד | כ תלצחמ ,פ אתלצהמ , ן] הלצחמ 1
 | זאל יל :פ ךה [יכג'אוד ןה* | ן איידומע ןוניא לע ,י םידומעה לע | 1 רומחד ,ָך אומחד .כאָופ'ִ [רמחד

 | ?ךיא תיחמד | ן אינע אוהה לע ,יע ינעה לע ,'ַא ינע ותוא לעו | א תעבשא 2 | ן בהי תאד ,י תביהיד
 ,ן אייצק [הייצק | ן וכלמ 8 | ירענאפד יבגל | ע ןודקומ | ן ןורדנסכלא ,ף סרדנסכלא | *ךג תיזג .*ךַאְו'ְד תייזג
 . . /ילא ךשה ירה ,ך ךשח ימלצ .ץ) ךשוח לש . . ,ם [ךשח לש ימלצ | י רתבל | יד יל ,ירכג?אד איד ,ץ היצק
 הלשו .ן ןיקפנ .עפ קיפנ .עכנ'אפ [קפנ | כ ךשח ירהלצ ,ן ךשחלש ךשה יוה ימלצ ,1א יטלצ ,ך ךשוח
 ,1ִראָד ימודיג . [ימודרג | "אד ןיעט אוהו .כ ןועט ,יהיל ןועט ,ענ'אופ [היל ןיעט | ?איָד היל קפג היל
 | ו ןוהל | עיאד סוקספד :רענופ סוקסיד ,י [סקסיד | ן ומזרג ,'יִכ'א ימזרג ,"ן) ימזורג ,] ימירג ,"שפ ימורג

 | כ לכימל ,ִא לוכומ ,י לוכיתד המ | ן ןורמא | יכ'ַא ינא |  ןוכינוממלו ,י?אְד ךנוממל ,כנ'אפ [ךנוממלו 4
 ,י אכה | כנלאוד ךל (כ תיתאו .1 תיתאד אלא ,?אד תייתאד) תיתאד ,י תיתאו יל תיתייאד ['אָפ תיתאד*

 אלא . . אל ,ל ערימל יעב תיתא אל [כ עדימל --אל* | ן ןוהל | בפ ןכגל + ןדייל .כג'א ןדיל :?א ןידהל
 אלא יתיתא אל ,?אָד עדימל אייעב אלא (?א תיתא) תייתא אל ,₪ עדימל תיעב אלא . . אל ,1 עדימל ייעב
 | 'אְו אלא עדימל ('א .יעב אנא תיל) יעבתיא אל ,י עדימל

 ןכו ןיסיפטב 'יפוכמ ויהש 'יפו ןיסוכמ םידומע היגה כימבו ,ר"פדב 'וידומעמ םיידומע שבתשנ ו"דבו ,קדקדמ התא
 ,'עררמ ןמ שבתשנ םישרח םיסופדב תעדרמו ,גלפ 'ע ךורעבו 'א ו'ט ק"'ב ם'דב סג 'יע וגלפ ל'יב ייגלו ,יא אקארק 'רב וסיפדה
 רופיסה םש ימלשוריב .'וכו ןודקמ סורדנסכלא 2 :ותוא הלכמ ריב 'יפב שרפמו ר"פדב םג אתיא תייזג 'יגהו
 אנא ךפסכ אלו ךבהד אל ל"א ןיגס ףסכ ןיגס בהד היל 'מח אייצק אכלמ יבג קילס ןודקמ סירדנסכלא רחא  ןונגסב
 רופיס בכרוה אתקיספה ןונגסבו ,'וכו ןינייד ןותא ךיה ןיבהי ןותא ךיה ןוכדיד ןיסכורפ ימחימ אלא תיתא אל ךירצ
 אדהל לא ךשה ירה ירוהא ל אייצק אכלמ יבגל לזא ןודקומ ןורדנסכלא אהקיספב 'יגהו רחא רופיס םע הז
 יכ 'וכו ןל תחצנו אברק אנמע דבע תא יא היל ןירמאו יומדקל ןיקפנו ןישנד הלוכ תוהו אנגיטוק אמשד אתנידמ
 אישנמ הצע תיפלאו אתנידמ אנגיטרקל תיתאד דע אניוה איטש ןודקומ סורדנסכלא אנא יליפ ערה לע בתכ קפנ
 ןוחל רמא 'וכו בהדד ןינומירבו בהדד (ןירוזחב) לי'צו ןירוחב הינומדק ןיקפנו יקירפא אמשד יתירחא אתנידמל לזא
 יתיתא .ןוכרתוע אל ןוהל רמא ןבגל תיתאד ךעראב ןכ ךל הוה אלו היל ןירמא ןוכיעראב ליכאתמ אבהד הז המ
 לכ רפח הנ ביימ אמוחנתבו) רומא אמוחנת ישרדמבו רייוב םיוגיש טעמב היכו 'וכו ימחימל יתיתא ןוכיניד ימחימל
 לזיאד אניעב ןהל רמא םש דימתב 'וכו בגנה ינקז תא ןודקומ סורדנסכלא לאש םירבד הרשע הדגאב 'יעַו (רופיפה
 דבעימל יעב ישנ הילוכד אזוחמ אוההל אטמ 'וכו ךשח ירה יקספד תלזא תיצמ אל היל ורמא יקירפא תנידמל
 ישניא ילכא ימ והל רמא אבתדד ארותפא אבהדד אמהנ היל ותייא אמהנ יל ותייא ןהל רמא 'וכו והיידהב אברק
 אבבא  בתכ יתאו קיפנ יכ אכהל תיתאו תילקשד לכימל אמהנ ךרתאב ךל הוה אל 'וכו היל ורמא אבהדד אמהנ
 ףוסב םש דועו ,'וכו אישנ ןמ הצע תפיליו אישנד יקירפא תנידמל יתיתאה דע 'וכו ןודקומ סורדנסכלא אנא אזוחמד
 דקע תיבב) םיכלמ תרשע שרדמבו ,ךשח יוה יווחאל א"י עיקוה ןמ הלעמל םנהיג והילא יבד אנ הדגאה
 דעו םלועה ףופט ךלמש ןודקמ סורדנכילא הז ינימשה ךלמה אתיא (44 דצ 'א.תרבחמ ץיוורוה מ"'חרל תודגאה
 וינפל בושייה לכ הארש יוכו םירשנ ינש הב רשקו הטמ ול השעו 'וכו םימשל תולעל שקבש אלא דוע אלו 'וכו ופופ
 רע ילו 3ו םישנ הלוכש הנידמל סנכנו םש המ עדילו ךשו ח ה ץר א לא ךליל שקיבש אלא דוע אלו דיב תעבטכ
 שמשה ריאי אל םשו ךשח ירה דע אביו רפוסמ ייפ ןופיסויבו ,'ה עישות המהב תוכזב םדא י'' עישות המהבו םדא
 הגמו ,ףכו ךשה ירה ירחא דחי םיודה םיטבשה תצקו בכר ןב בדנוי ינב םוקמ דע תכלל ץופחיו םמוי רואל
 איה ךשה לש ימ לצ תאווהש חכומ רומא אמוחנת ישרדמו רי'יוו אתקיספמו םש םילהת 'קליו 'ב א'יכו 'יסופדה
 ייפבו ,תואסריגה יתש וברעתנ ו"ייכבו ,ךשוח לש ימלצ 'ג םדרג 'ע ךורעבו פייכב 'וכו ימלצ 'יגה ןכו ,ךשח ירה
 ץונו דימל ףוליחבו ,אמנוצ םנוצ ומכ ימלצ תארוהש רשפאו ,ךשח ירה שרפמו ךשה ימלצ סרוג א'יכו טייב ריב
 לש ימלצ תוכימסה ןושלו ,208 דצו 194 רצ דיח ל"תמע 'יעו אמלצ ןידהב יד 'ל ז"פ שיר םיאלכ 'שוריב אתיא
 קלח רעגייג לש ע"מב יבכרה א"ר רמאמבו 71 דצ ןילמ ךרעב 'יעו ךשח ירה ןינעב תועדה וברו ,ע"'צו הרז ךשח
 ייע רדנסכלא ייחמ םירופיסה לעו 4 דצ טיל קלחו 888 דצ זי: קלח חיימב עייעו 65 רצ תגה ע"מבו 87 דצ יה
 יט קלח ריכזמהבו 276 הרעה 896 דצ םשו ,540 ייס שיישמרל ןעגנוצטעזרעביא עשיאערבעה 'סב ללוכה רמאמב
 לע וופסב רעכאב ש"מו 848 דצ א'ח אידעפאלקיצנעב עיייעו ונינפלש רופיסהל תואמגודה לע 52 דצו 15 דצ
 סורדנסכלא רפסבו ,829 דצ ה"מ קלח גימד עימב לעקנערפו 98 דצ ר"ב לע ורפסב רענרעלו 117 דצ ימאצינ
 ירהל רבעמ םשמ ךלמה אציו רופיסה ליחתמ 149 דצ ב"ה (שישמַר דובכל רואל אציש) השמל הלהתב ןודקומ
 רמא רשא לככ ול שעיו דאמ והדבכיו ותארקל אוהה ךלמה אציו וינפל הריאה רשא תחא תילגרמ ידי לע ךשח
 רמאיו םישרדמה ןונגסכ םייסמו 'וכו ךלמה ינפל םישנא ינש ואביו םשארב םרתכו דחי םיכלמה ינש ובשיו םויה יהיו
 הקד חמהב שי יכו רמאיו ןכ רמאיו ךיתוכלמב םיללט שי יכו ול רמאיו ןכ רמאיו ךיתוכלמב חרוז 'ה שמש יכו ול
 יי עישוח המהבו םדא 'נש ןוינעכ םינוזינו םייח םתא המהבה תוכזב ךלמה ול רמאיו ןכ רמאיו ךיתוכלמב הסגו
 הברוח תיב וריבחל סךא רכמ וליפאו עטיק ניקת 'ר ףוס הנוי 'קליבו ,101 דצ א"ח ם"היבב הנוי שרדמב םג 'יעו
 אלו ךלמה םש אוהש ליינו רורבב דוע שרפתנ אל הייצק םשהו ,איצק אכ למ השע םכ 'ו כו ןוממ חב אצמו
 לש םהל ול אשונ ךלמה אצי .'וכו היל ןיעט קפנ 8 : שיייעו איפצק היגה 562 דצ סיורק לצא ףעלו ,הגידמ םש
 ךצראב לוכאל המ ךל היה אל יכו ל"א ךירצ ינא ךנוממל יכו ל"א (91 דצ ליעל י"מב 'יעו) בהז לש הרעקב בהז
 בהדד 'מודר ג 'וכו קפנ 'יגה םש ךורעב םגו .ןינד םתא ךיִא עדיל ינא הצורש אלא יתאב אל ל"א הפ תאבש
 קיפנ סקסד 'עבו .בהרד (ימזורג) ימורג א"ס םש דועו ,בהז לש ןחלש ךותב בהז לש םחהל םש 'יפו סוקסד וגב
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 ףיציו הלעי אלש םוהת לע םישככנ וללה םירה המו  ,ףוס םהל ןיא םיקירצה ךכ ףוס ןהל ןיא וללה
 סיערזנ וללה םירה המו ,םלועה תא ופרשיו ואצי אלש תוינערופה לע םישבכנ םיקירצה ךכ םלועה תא
 תונערופל ןיא ךכ רקח ול ןיא םוהת המו 4 ,תוריפ ןישוע םיקידצלש םהישעמ ךכ תוריפ םישועו
 204008ש תוריפ ןישוע םיעשרה ישעמ ןיא ךכ תוריפ השוע אלו ערזנ וניא הזה םוהת המו ,רקח םיעשרה

 ןייסכמ אידומע ןמת אמח ימורל קלס יול ןב עשוהי יר :םלועה תא ןיבירחמ ויה תוריפ ןישוע ויה
 אדתכ ךרכמ ןכסמ רח אמח אקושב ךלהמו ,ועקבחי אלש ברשבו ושרקי אלש הניצב ןיטיפטב

 ,יכנ'או [המו | יכנ'אד ןכש ןתמל -  .'אופ [ףוס | ייל םהל | כופה ךכ .?אדפא .ינ'אפ [ך: 1
 ךכ ,י'אופ [ךכ 2 | י ףיצי [ףיציו הלע' | כאפְ םוהתל ,:י] םוהתה לע | ;) ןישבכמ ,יִו ןישבוכ | ?אפד המ
 י*אפְד תונערופה ן'א [תוינערופה* | י יל ,נפ ןישבכמ ,ן ןישבוכ [םישבכנ | ן ןיקידצה | 5נ*אד םה

 | יףורשל תונערופ אבת אלש ,ּכ ףורשל אבת אלש ,] ףורשתו אצת אלש | י םיעשר לש םהישעמ ,ל תונערופ
 ,ופ [תוריפ | 'א השוע םיקידצ השעמ ,י ןישועו ןיערזנ . . לש ןהישעמ 8 | י ולאה םירהה | שמ | יכיל תא
 ד"הה ,) ולכאי . . ורמא ,יכ'א"ל ולכאי םהיללעמ ירפ יכ בוט יכ קירצ ורמא (י ביתכד ,1א 'טאנש) דיהה ₪
 ןתונערופל ןיא | "א הזה םוהתה ,ן הזה םוהת ,?א'ד הז םוהת ,י [םוהת | יהמ | ?אְד יוגו בוט . . יכ
 ןתונערופל רקח ןיא) י'א ול ןיא (י םיעשרה תונערופ) םיעשר לש םתונערופ ,?א|87ך םיעשר לש (ף תוינערופל)
 | 1 ול השעי וידי לומג יכ ער . .יוא ,?אָד ער עשרל יוא דיהה ,י אבל דיתעל ₪ .'אופ [רקח 4 | (-
 ל השעמ) ישעמ* ןיא | אפ וניאו [אלו | ן אל וניא ,ינ?אְדך אל ,'אפ [וניא | ינ הז | אופ םוהתה

 םיעשר .א  םניא םיעשרה ,ן ןניא . . לש ןהישעמ ,ם ןיא . . לש םהישעמ ,?א"ְד םיעשר לש ןהישעמ ןיא [םיעשרה
 | שיא אמורל | כ ךלה .ינאפה קילס /ן [קלס 5 | ן וליא ,פ ולאו ,כ'א ולאש ,"ָאְוְד וליאש ,י [םאש | י ןיא
 נע ןייפכימ .'אפ [ןייסכמ | ?א םיד ,ך םייד ,'ך "ידומע ,ן איי- .'יעכ'אפ [אידומע | יעפ אזח [אמח

 | ן המחבו [בושבו | !ך?א'ך ןיסיפטב ,י ןיטיפיטב 6 | ?א םיד ,ן ןיפוכמ ,ך ןסכמ ,יכ ןיסכמ ,ן ןייסכמד

 דח | כןאמהו | יךלה ,22 ךלהמ (כ אוחו) היהו .?אָד ךלהמ הוה (*א דכו) יכו ,1א] ךלהממו ,פ [ךלהמו
 | א ךווכמ .ך ךיוכמ .יכנ'א]פ [ךוכמ | 'א ןכפמ רבג

 ךתקרצ אמתס היל סרג רייובו ,(857 רצ בי'ח תייהגאב עייעו 'א ח"ל הטוס אתיירבבו גיילק 'יפו ג'ק 'יפ חייס
 הקדצה ךכ 'וכו םוהת לע ןישבוכ ןללה םירהה המ 'וכו ךיטפשמ לע ךתקרצ והשרדו ארקמה סרס לא ירוהכ
 ישרדמב ימתס רמאמה ןכו ,יוכו םהל ןיא וללה םירחה המ לא יררהכ ךתקדצ םלועל אבת אלש תונערופה תשבוכ
 יר .ייגה םש במ םילהת שר דמבו ,שייייעו 'וכו (ןישבוכ) ןישבכמ םיקידצ לש םהישעמ ךכ 'יגה םשו ,רומא אמוחנת
 תוקדצה ךכ 'וכו םוהתה לע ןישבוכ םירההש םשכ 'וכו ךיטפשמ לע ךתקדצ בותכה סורפ 'וכו רמוא לודגה הישאי
 םשכ יחוי ןב ןוע מש ריא 'יגה חנ בימ אמוחנתבו ,יוכו ןידח םויל םלועה יאב ודבאי אלש תונועה תא תושבוכ
 םוהת לע לא יורהכ ךיטפשמ לע ךתקדצ 'וכו תונערופה לעו ןידח תדמ לע תשבוכ הקדצ ךכ 'וכו ןישבוכ םירההש
 ךתקדצ ארקמה סרס רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר 'וכו לא יררהכ ךתקדצ בי'גאב ןכו ,(םירמאמה ררס שייייעו) הבר
 ךיטפשמ לע ךתקדצ יחוי ןב ןועמש ר"א ךכיפל 'וכו הבר םוהת ימ תא היבקה רדמ אלא ךאיה 'וכו ךיטפשמ לע
 אמוחנת ישרדמבו אתקיספבו ,םיקידצ לש ןרכש ןתמל ףוס ןיא ךכ 'יגה רייוב .ףוס םהל ןיא םיקירצה 1 = : שייייעו 'וכו
 ירפ יכ קידצ ורמא 'נש דוע 'ג אתקיספב .תוריפ ןישוע 8  :נ"חעו אבל דיתעל וכו ןרכש ןתמל ףוס ןיא רימא
 אתקיספב .'וכו תונערופל ןיא :חנ ב"מ אמוחנתבו רומא אמוחנת ישרדמבו ריייובו נ"חב ייעו ולכאי םהיללעמ
 לש ןתונערופל רקח ןיא ךכ רומא אמוחנת ישרדמבו רי'יובו ,אבל דיתעל םיעשר לש תונערופ תדמל רקח ןיא ךכ
 םייסמ אתקיספבו ,18 רצ ליעלו ני'חעו יש ע מ יתהגה .'וכו םיעשרה ישעמ ןיא ךכ 4 :  ניחעו אבל דיתעל םיעשר
 םירה המ רמאמה ינפלו ,ול השעי וידי לומג יכ ער עשרל יוא 'נש תוריפ םישוע םניא םיעשר לש םהישעמ ךכ
 סע ךואריי ינש  םיולג םיקידצ לש םהישעמ ךכ םיולג וללה םירה המו רמאמה םש דוע אתיא 'וכו םיערזנ וללה
 ינש םינומט םיעשר לש םהישעמ ךכ ןומט הזה םוהתה המ הבר םוחת םיעשר לש םרכש ןתמו יוגו חרי ינפלו שמש
 ךחקדצ יוכו ער עשרל יוא ד"הה 'וכו ןיבירחמ ויה רמאמה ףוסב ל"יכ ןוילגב ףסונ ןכו ,םהישעמ ךשחמב היהו
 ךשחמב היהו דיהה םינומט םיעשר לש ןהישעמ ךכ 'וכו םוהת ךיטפשמ 'וכו םיולג וללה םירה המ לא יררהכ
 לע אלא תישע אל 'וכו הקדצ ןומיס רב הדוהי 'ר רמא 'וכו ךתקדצ איד ל"יכ ןוילגב דוע ףסונ הז רחאו ,םהישעמ
 תזה םויב ד"הה הבר םוהתמ אלא תאבה אל םהמע 'קדקדו ורוד םע תישעש םיטפש יוכו חנתו דיהה לא יררח
 חנ תא םיהלא רוכזיו דיהה הביחב ומע היהש ימ לכו ותוא אלא 'וכו דבל אל תרכזנשכ אלא דוע אלו 'וכו ועקבנ
 ינפל רמאמה הז םש רדסנש רומא אמוחנת ישרדמבו רי'יובו אתקיספב אתקיספה ןונגס י"פע הפסוה כ''ג אוהו ,יוגו
 ויתמלשה ןכו 'וכו חנב איירק רתפ ס"ביר רגופה רמאמ אוה ונינפלש החיתפבו ,'וכו יול ןב עשוהי 'ר רמאמה
 ימורל קלס ל"ביר חיעפ ןמקל ןכו .ימורל קלס 5 : םילהח 'קליבו 'יסופדבו י"כ ראשב ןוכנל ררסנש ומכ ומוקמב
 (!תומקורמ תועיריב םיסוכמ םידומע םש האר .'וכו ןמת אמח :197 דצ איח א'הגא ייעו 'וכו וכעל אתאד ןויכ
 ןתוא לע רומח לש תעדרמ יצחב םירמוא שיו תחא תלצחמב ךרוכמ דחא ינע האר קושב ךלהמו 'וכו הניצב
 הכמ התא הכמ התאש ןכיה 'וכו ארק ינעה ותוא לע עפשב ןתונ התא הבוט ןתונ התאש ןכיה 'וכו ארק םידומעה
 םידומע םש (האר) הארו ימורל (קילס יכ רייוב) קילס ל"ביר רמאמה ןושל אתקיספה ןונגסבו ,ךחכ םצועב
 טש אמוחנתבו ,תואטיקב ןיסוכמ םש ביימ אמוחנתב) תויטיקב ןיכרוכמ שיש לש (םידומע ינש רומא במ אמוחנחב)
 דחא ינע םש (האר) הארו ושרקי אלש הניצבו ועקפי אלש ברשב (תואיטיפיטב 'יסוכמ רי'יובו ,תוינקב םיכרוכמ
 לע) ויבג לעמ (םינק תלצחמו ריייוב) םינק לש תלצחמו (ויתחת םינק תלצחמו ריייוב) ויתחתמ םינק לש תלצחמ
 ר"יוב) עיפשמ תא (בהי תאד ןה רמא אתקיספבו ,'וכו תאד ןא ריייוב) ביהי תאד ןה 'וכו ארק םידומעח לע (ויבג
 ךורעב 'יעו קדקדמ תא יחמ תאד (ןה רמא אתקיספבו ,ןא רייוב) ןה וכו ארק ינעה לעו (עפשמ תא אמוחגתבו
 הלעש ל"בירב השעמ ק"הלל רמאמה לכ קתעוה חנ במ אמוחנתבו .ויג 'ע ל"תמעו הטק 'עו תייג 'עו טיפט ע
 דחא ינע אצמו םשמ אצי 'כו ברשב תואטיפטב ןיסוכמ שיש לש םידומע םש הארו תחא ןיטלפב סנכנו ימורל
 הכמ התאש םוקמ לכבו וכו ועיפשמ ןתונ החאש םוקמ לכב יִוָכַו ויָּבג לע םינק תלצחמו ויתחתמ טינק תלצחמ
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 ,הבר םוהת רע םהמע קדקדמ וליא דחאו ולא רחא 'א הביקע 'ר ,הבר םוהת דע םהמע קדקדמ התא
 הוולש םהל עיפשהל ידכ הזה םלועב ושעש םיער םישעמ טועמ םהמ הבגוה םיקירצה םע קדקדמ
 םלועב ושעש תולק תווצמ רכש םהל ןתונו םיעשרל הוולש עיפשמ ,אבה םלועל בוט רכש ןהל ןחיל
 ,ןתרידב םיעשרה תאו ןתרידב םיקירצה תא לשמ יול 'ר רמא :  אובל דיתעל םהמ ערפיהל ידכ הזה
 ,(די דל לאקזחי) םהיונ היהי לארשי םורמ ירהבו םתוא הערא בוט הערמב ןתרידב םיקידצה תא
 יר רמא ,(וט אל סש) םוהת תא וילע יתיפכ יתלבאה הלאש ותדר םויב ןתרידב םיעשרה תא
 םיעשר ךכ  ,הנימימ סרחה ןמ אלא בהזמ אלו ףסכמ אל תיגיגל יוסכ ןישוע ןיא 'תכ יתלבוה הדוהי
 : ךשח הסכי ךשח ,םוהח תא םהילע יתיסיכו םניהיגל םיעשר יתלבוה ,ךשח םוהת ךשח םניהיג ךשח
 םירה המ ,הבר םוהת לע לא יררהכ ,ךיטפשמ לע ךתקדצ ארק סרסמ הישאי 'ר םשב ןחתנוי יר

 סככ סומט ': "יק 03 סעוסנס ,': "יק 3 ספ סעוסנפ 6 | : 0"פ עיכ קנכ לנדעכ ,כ'עט 'כ לסקוסי 'קלי ,סע עוקלי 4
 :'ס 'יכ ו'פ סילסס טכדמ , סט סילספ 'קלי 9 |: '3 "יס דיפ

 .פָד וליאו וליא ,ןְן וליא דחאו וליא דחא | רמוא | כא יל הבר -- 'ביקע יר | א קדקדת [קדקדמ התא 1
 ,ו עיפשהל [ןתיל -- עיפשהל | טועימ | 'םהמע קדקדמ םיקידצה 2 | ₪ ןהמע קדקדמ היבקה | י ולאו ולא
 231אפ עיפשמו | 1 אובל . . ,ם אבל דיתעל ,ן אבה םלועב | גןַפ ןחילו 5 | ן םולש , 5 נ?אפך הולש | 'א ןתיל
 | 1ך יל ול | ן אבה םלועב ,י'א אבה םלועל [אובל דיתעל 4 | (ן םולש) הולש | (י םהל עיפשמ םיעשרל)
 /8 ןתורודב [כא]ד ןתרידב | ן -, לשמ [םיקידצה תא 5 | (ךומסב ןכו) גל ןתדיריב ,ף ןתורודב [יִאְוְד ןתרידב*

 | יאפ'ְד םוהתה | הלואש | תאו 6 | 2 [כנ'אד םהיונ -- ירהבו | (ךומסב ןכו) ] ןתדרב ,? ןתדיריב

 ירב הדוהי ,(םילהת) ילאפ רמוא . . ,5ְָד רמא 'רב הדוהי 'ר ,(לאקזחי) י רמוא הדוהי 'ר ,) [הדוהי 'ר רמא

 אלו תשחנ . . . אל :נאופ ד תשחנ לש אלו בהז לש אלו ףסכ לש אל ,ץ) [בהזמ --אל | עפ בותכ 7 | ן 'מוא
 לש ,יכ'אפ סרה לש . [פרחה ןמ | ('קזחי) י תרפוע . . . בהז לש אל ,(םילהת) יכ תרפוע לש אלו לורב לש
 אוהש ,('קזחי) י ונימ איהש המל ,(םילהת) י וניממ אוהש ,פ הנימ אוהש ,ענ'אָו הניממ | ?אָד סרח ,ן] שרח
 | ('קזחי) י'א םיעשרה | ד הניממ םהש 'תואל ,'ד הנימימ םהש םתואל ,%א הניממ איהש התואל , ונממ
 ךשח םנהיגל | י יל םוהת -- יתלבוה | (יילהת) י ךשח םוהתו [ךשה --ךשח | יאְד סניהג ,ייכנופ םנהיג 8
 לבחב יכ 'אנש ךשח ץרא הסכי ךשה [ךשה -- ךשח | אָוָפְד םוהתה ,ָכ [סוהת | 'אְו וילע | ] יתיסכ | ן ךשהב
 ךילעו יימואל לפרעו ץרא הסכי ךשחה הנה יכ ינש ךשה הסכיו ךשח אבי ,ַא הפוכי ומש ךשחבו ךלי ךשחבו אב
 | ןיְד הישוי 9 | (םילהת) י םימואל . . חנה יכ ךשחה הסכיו ךשחה אבי ,('קזחי) ' הארי ךילע ודובכו י"י חרזי
 | (ךומסב ןכו) ו םירהה [וללה םירה | (ךומסב ןכו) כנאדל דע [י'או'ְד לע* | ל עויסמ [סרסמ**

 ילכ ראשב היכו .יול 'ר רמא 4  :'וכו רוכזיו רדסל תישארב תדגאב רוציק רתיב דועו ,תצק רחא ןונגסבו םירבד
 ביימ אמוחנתבו ,רי א מ יר 'יגה ר"מבבו רומא אמוחנת ישרדמבו ריייובו אתקיספבו ,תומוקמה ינשב טוקליבו ו"דבו
 אתיא לייכבו ,'וכו םוהת ךיטפשמ 'וכו יררהכ ךתקרצ קוספה הזב .'וכו םיקידצה תא לשמ | :אמתפ היל סירג חנ
 יתלבאה בותכש ומכ יולכ .יתכ יתלבוה 7 : םישרדמה ראשב היכו ג"חעו ןת רי ד ב יתהגהו ןתדיריב רמאמה לכב
 םניהיגל םיעשר יתלבוה םוהת תא 'וגו יתסכ יתלבאה שרודו לבא ןושל אלו ליבוה ןושל םלוחב ףיילאה תורקל שי
 ןישוע ןיא םלוע לש וגהנמ ביתכ יתלבוה רמא יברב הדוהי יר 'יגה אתקיספבו ,'וכו ךשח םוהת תא םהילע יתיסכו
 ינפמ סרח לש אלא תרפוע לש אלו לידב לש אלו לזרב לש אלו תשחנ לש אלו 'וכו ףסכ לש אל תיגיגל יוסכ
 ךלי ךשחבו אב לבהב יכ 'נש ךשהב ךשה הסכיו ךשח אבי 'וכו ךשח םניהג ה"בקה רמא ךכ ונימב ןימ אוהש
 לשמ רמא 'רב הדוהי 'ר וכו ותדר םויב 'נש ןתרידב םיעשרה לשמו םש 'יגהו 'תכ יתלבוה גיל רייובו , נ'חעו "וכו
 יותכד ךשח םניהג 'וכו רמא ךכ ונימב ןימ אוהש ינפמ סרחמ אלא תוכתמ ראשמ אלו בהזו ףסכמ אל 'וכו ןישוע ןיא
 אבי םהישעמ ךשהמב היהו 'גנש ךשח םיעשרהו םוהת ינפ לע ךשחו ינש ךשח םוהתו תוקלקלחו ךשח םכרד יהי
 םויב 'וכו םיעשרה תא לשמ חנ בי'מ אמוחנתבו ,רומא אמוחנתב 'יעו 'וכו אב לבהב יכ ינש ךשח הסכיו ךשח
 ףסכ לש רחא ילכמ אמש הניממ תיגיגה תא ןיסכמ המב (ימור י'כב םש ה"כ) רמא א ייח ר ב הדוהי 'ר 'וכו ותדר
 הסכיו ךשח אבי 'נכו ךשחמב היהו 'גש ךשח הכותבש םיעשרהו ךשח הילע הסכמה םוהתהו הכשח לואש ךכ ,בהז לש וא
 הייח 'רב היקזח םוהתב לואשל ןידרוי ןהשכ םיסכתמ םיעשר המב 'וכו ותדר םויב 'וכו לשמו םש ר"מבבו ,ךשח
 ןה ךכ סוח ילכב התוא הסכמ ךכ סרה לש אוהש םשכ הב והממ סרח ילכב התוא ןיסכמ המב וזה תיגיגה רמא
 ,רמא 'ר רב הדוהי 'ר אב אמוחנתבו) רמוא הדוהי 'ר 'וכו ותדר םויב םש אב במ אמוחנתבו ,'וכו םיעשרה
 (י*ר ןב היקזח םש אמוחנתב) היקזח יוכו ןיסכתמ םיעשרה המב (רמא 'רב הדוהי 'ר 'יתכ יתלבוה םש ריומשבו
 ליייכב ונינפל ומכ 'יגהו ,'וכו איהש םשכ (הבו) היבו הנימ (סרח ריומשב) שרח ילכב התוא ןיסכמ המב וז תיגיג רמא
 ייגה אפידעו ,'וכו סרחה ןמ אלא בהזמ אלו ףסכמ אל וכו 'תכ יתלבוה הדוהי ר"א 'ב לבא 'ע ךורעב םג אתיא
 ,יתואל ספדנ 'א אקארק ידו ו'דבו 'וכו םהש םתואל אתיא ר'פדבו ,םש י"מבו 184 דצ ליעלו גיחעו 'רב הדוהי
 ךיטפשמ ל ע ךתקדצ ושרדו .ארק סרסמ 9 :  תואל ןכ וסיפדה 'יסופד תצקמבו ,ןמיפל תואל כ'מב 'יפש המיתו
 לע םישבכנ וללה םירה המ (םישרדמה ראשב היכו ,נ"חעו ל ע םימעפה יתשב יתהגהו) הבר םוהת לע לא יררהכ
 םיסופדבו י"כ לכב שבתשנש םירמאמה ררס סרסל ןאכ ךירצו ,'ןכו תונערופ לע םישבכנ םיקידצה ךכ 'וכו םוהת
 המו 'וכו ףוס םהל ןיא וללה םירה המ 'וכו לא יררהכ ךהקדצ לע רחא שרד רדסנ רמאמה הז רחאו ,,טוקליבו
 דגנ םינפב היגהל יתלאוה אלו) 'וכו ערזנ וניא הזה םוהת המו וכו רקח ול ןיא םוהת המו 'וכו םיערזנ וללה םירה
 םירמאמה רדס ןוכנו ,(נ"חעו 'ןכו ופרשיו ואצי אלש .תוינ ערו 5 ה לע םישככנ םיקידצה יתהגהו ,םירפסה לכ 'יג
 וללה םירה המ יוכו ךיטפשמ לע ךתקרצ ירק ארק סרסמ (הלועמה א'"יכב םש הייכ) הישאי 'ר םשב י"ר אתקיספב
 לא יררהכ ךתקדצ א" ד םלועל אבת אלש תונערופה לע ןישבוכ םיקידצ לש םהישעמ ךכ 'וכו םוהתה לע ןישבוכ
 ייפ רבדמַב ירפסב 'יע וחשרדו ארקמה סרס ךרדב הישאי 'רד תורחא תושרדו) 'וכו ףוס םהל ןיא וללה סירה המ

 שי
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 'רד  הינתח לאומש 'ר וגו םייח חור תמשנ רשא לכ יוגו רשבילכ עוגיו (בכ אכ
 הולשו הוב הולש ןתיל ןינמ ,שפנ המשנ ןלהלו חור המשנ השוע אוה ןכ  [ןינברד ןוהרבח] הנינח
 : הוש הריזנל םייח םייח רמול דומלת הזב

 אלא ןיפסואמ ללכב ויה ןה ףא םירמוא שיו ,םינול טופ ותמ הברחב רשא לכמ
 : סונייקואל וחרבש 5

 : ניצה ןמ םד חנוג היה אוה ףא ,טועימ ךא חנ ךא ראשיו יוגו םוקיה לכ תא חמיו (נכ

 גל השרפ
 םדא הכר םוהת ךיטפשמ לא יררהכ ךתקרצ יונו חנ תא םיהלא רכזוו (א ח א

 לא יררהמ הנתנש הרותה תא ולביקש םיקידצה רמוא לאעמשי יר (: ול םילהת) י"י עישות המהבו
 לא יררהמ הנתנש הרותה תא ולביק אלש םיעשר לבא ,לא יורהכ רע הקרצ םהמע השוע תא

 סדע םודע לד ספייככ ,סט עוקלי 6 = : '3 נייק סיסנז ,'5 ס"'ק ןיכדסנכ ,סט עוקל 4 :184 75 לעל ,סט טוקלי 1
 כוט יפ לסקיספ ,זייכטס ו''כטס 'כ .סילספ 'קכי 7 || : 272 ד5 ליעל ייפו ,'ע "כ סכ סעוסנפ ,דיי" "יס 'ג "כ סַכ 3'ע סעוסנס ,'נ
 :ד'פ סיטסכב םדנס ,' 'ס ייפ כומס סעוסנס , 'ע---'ז "יס לועל 'ס "כ סכ 3"'מ סעוסנס ,ז"כפ סבכ סכקיו ,('ס ג"ע) בטכ וס

 = [ןלהלו | 'א תומשנ | *אפד . . רמוא .כג'א ןאכ .ו כ | ל 'ל ,כפ7 ןנברד ןוהרבח [ג ןינברד ןוהרבח* 2
 (גו ןכ) ןלהל רומאה תאו ןלהל (ן ןכ) ןאכ רומאה תא ,ף הזב הז לש תאו הזב [הז] לש תא | 'א תומשנ | השוע אוה
 [ידך םירמוא* | ן םיגד אלו [םיגדל טרפ 4 | 'ַא הזב הז לש רומאה תאו הזב הז לש רומאה תא + כ?א]ְד ןאכ
 ללכב ,ןְד ללכב ויה ,יך (?ך םיפסואמ) ןיפסואמ ללכב ,ל ןיפסמ . . ויה ..) ןיפסומ . . ויח [א ד ןיפסואמ* ללכב ויה | ל ימוא
 ,*אָפ סונאיקואל ,ן סוניקואל , כג [סונייקואל | .) םהל וחרבש ,ל וחרב [יכאחופְ וחרבש* 5 | פ ויה הז ללכב .בְ ויה
 [(ן אוה טועימ) טועימ ךא | אוד יל .ם [וגו 6 | ?אָד סוגייקואל לודגה םיל ,י לודגה םיל ,ְזְד סונייקוא םיל
 תה | י?אד ףאש .עכ'אחופ [!ףא | כגאופד - (נ'א פסי ,ן ףיסוי) יסוי יר םשב (] אנוח) אנוה יר
 (ן ךיטפשמו .ך ךטפשמ) ךיטפשמ* | כגאפד - 'תכ .ן [ךתקרצ 7 || יכחד ינפמ .ענאופ [ןמ | עכ'אפ יל
 | אך - תוכזב .יכג'אוָפ [םיקידצה | ₪, אביקע 'רו לאעמשי יר [לאעמשי ר 8 | אל וגו [גוד יי --
 | א השעת ,ן תישע התא ,ל יל השוע תא ,יכ] . . התא [?אפד השוע תא* 9 | (ךומסב ןכו) ן?אד חנתינש

 | 5 הולבק [לא --ולביק | יכופ םיעשרה

 ןאכ םג יתהגהו ,היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו 'פל 184 רצ ליעל ררסנ רבכ .'וכו לאומש יר 2
 ע"יעו 'וכו חור היח המשנ שפנ הל וארקנ תומש 'ה 189 ליעל דועו ,י"מב שיייעו ןינברד ןוהרבח חרד הינתח
 מה רודב אדסה בר רמאד םש םיהבזב .םיגדל טרפ 4 :160 דצ טימ קלה ה'מב ךאלב פישר ידידי רמאמב
 : ס'דבו םש ןירדהנסב םג 'יעו םיבש םיגד אלו ותמ הברחב רשא לכמ 'נש םיבש םיגד לע הרזג הרזגנ אל
 לצא הפיפא ןושל טקנו ,'וכו ותרבש אלא ערז תויחל הביתה לא םפסאל היבקה הוצ ןה םגש .ןיפסואמ ללכב
 ביתכד "יפסואמ ללכב םה ףא שרפמ ר''ב 'יפבו ,(ביכ א"י רבדמב) 'וכו ףסאי םיה יגד לכ תא םא כ"הלכ םיגד
 ונינפלש רמאמב סרוג 'וכו חמיו 'פל ןיבמרבו ,'א ג'י ןישודיקבו 265 דצ ליעל ייעו םיה יגדו םימשה ףוע ףסא
 ןיפסמ אתיא לייכבו ,שיייעו סוניקואל וחרבש אלא םיפספאמ ללכב ןה ףא םירמוא שיו םיבש םיגד אלו 'וכו רשא לכמ
 | חנג 'ע :ךורעבו ,'וכו אוה ףא ותומילשב ראשנ אלש .טועימ ךא 6  :נ"חעו ןיפסואמ יתהגהו (ההגה םש שיש 'רנו)
 רמאמה רוקמו ,208 רצ ןעמאננעצנאלפ על 'יעו םד ךילשמו (!לועש ןיעכ לוק איצומ 'וכו םד חנוג אוה ףא שרפמ
 וכו טעמל ךא 'וכו קר ךא תונושל 'ג טועימה 'וכו טועימב 'ב הדמ ילילגה י"ר לש ונב רזעילא 'ר לש תודמ בלד אתיירבב
 ףאש 'וכו טועיממ קתעוה לודגה שרדמ שארבו) הניצה ינפמ םד חנוג הביתב היה חנ ףאש דמלמ ךא ל"ת המ חנ ךא ראשיו
 ימתס רמאמ 186 דצ ליעל ןכו אמתס היל סרג ליייכב ונינפלו ,(787 'ומעו 159 יומע םג שייייעו הנצה חנוג היה חנ
 אנוה 'ר .'יגה יתנייצש י'כו 'יסופדבו ,י'מב שייייעו וז אתיירבב כג ורוקמש יוכו ךלת ךנוהג לע הייבקה ול רמאש העשב
 26 דצ ליעל תודמ בילד אתיירבמ כ''ג םיעבונש םירחא םיארומא ירמאמ 'יעו 'וכו טועימ ךא (ףסוי) יסוי 'ר םשב (אנוח)
 268 רצו 12 דצ ליעל ייע וז אתיירבב םרוקמ ןיאש ילילגה ייר לש ונב רזעילא 'ר םשב ה"ר ירמאמו ,161 דצו
 חנ (ילילגה ייר לש ונב רזעילא 'ר םשב) רזעיל יר ישמ אנוה 'ר רמאד 272 דצ ליעל ע"יעו ,היפפו טילפ ןמקלו
 חרוטמ םד ההוכו חנוג היה שרפמ ת"'הע י"שריפבו ,םש יימב שיימו יוכו ורבישו ירא ושיכה הבתה ןמ אצוי היהשכ
 רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמב ןכו ,ןכ ותסרגש ושוריפמ ינש יקינולאש 'ד שרדמב ריעה ג"ירו ,תויחהו תומהבה
 : עי'צו ליכאמ היהש תוירבה לכאמ חרוט ינפמ הנוג שרפמ

 מב 'יעו הרותה יררס יפל רדס שאר ןאכ ארקמבו  ,ביילפ ו'יכו 'ב אייכבו ליפ 'א אייכב .גל השרפ
 יפ לע תושרדב הרקיעש 'רג הכוראה וז החיתפ .'וכו ךתקדצ 7 : 865 דצו 858 רצ רייל קלח חיימבו ט"כפ שיר ליעל
 ישרדמבו ר'יובו אתקיספב השרפה התואל חברה םייונישב הרדסנ ןכו ,תודעומה תוישרפמ השרפ איהש בשכ וא רוש
 ינימשה םוימו המהב טפשמו 'וכו לומי ינימשה םויבו םדא טפשמ 'וכו המהבו םדא םש תמייסמו ,;רומא אמוחנת
 < הנ תא םיהלא רוכזיו וכו חנ םע תישעש הקדצ 'וכו ךתקדצ א'ד הטשה אתיא החיתפה עצמאב םשו ,'וכו האלהו
 םירמאמבו ,עירו י'ר ירמאמב ןאכ ר"בב ומכ אתקיספב התלחתהו ,החיתפה ףוסב ונינפל ןוכנה ומוקמ הז רמאמו ,'וכו
 םהל ןיא וללה םיוהה המ םירמאמהו 'וכו ארקמה סוס שרדה םש דועו ,רומא אמוחנת ישרדמבו רייוב םירחא
 תטמשהב החיתפה הררסנ הנ בימ אמוחנתבנ ,'וכו םיקירצה י*"ר רמאמ ינפל יוכו רקח ול ןיא םוהתה המ 'וכו ףוס

 3) לּועָש 110866מ.
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 ןיאו ,םיהובגה :םירהה לכ ופכיו יתכ אה :אוה אימר אירוטמ ןיא היל רמא ,  [ןיה היל רמא]
 ינ :הילע ארקו םילימ ג וביכרהו .רומתה :ןמ ןתגוי יר דרי דימ  ,אירק היב חנשא :אל אוה אייכממ
 ןומירה חלפכ ,םכבש ןימהבב ולופא (וי ז םירבד) ךתמהבבו הרקעו רקע ךב היהי אל תוארקמ
 אל ךילע רצוי ילכ לכ ריהח ןומירכ :תוכושת :ןיאילמ :םכבש ;ןינקיר .וליפא (ג ר שיהש) ךתקר
 י : : :(זי דג היעשי) 'וגו חלצי

 אי'ר ,העקבב הרשע שמחו רהב הרשע שמח רמוא הדוהי 'ר וגו המא הרשע שמח (כ
 : אוהש לכ וליפא העקבב לכא רהב הרשע שמח 'א הימחנ

 :'6 ץע סעוי ,סט עוקלי 6

 ארוט ןידח לייא [היל רמא | יאְל יל :כגפ ןה (1 לייא /פ ול 'א) היל רמא [1ד ןיה (ך ול) היל רמא" 1
 (י הל) ריבע תא [אוח | ך איירוט ןמ .יגאְופ אירוט ןמ :כ [אירושמ | 1 םא ,ייא | י היל דיבעת המ
 . . ;1' איבכמ . . ,ן איכיכמ ןמ ,2כ אייכינממ ,?אָד אייכמ ןמ2 | .ם יאו ;ינ םאו | יאו יתכה | יכ חיל
 ₪ היד א [אירק | י הילע [היב | .י הל דבע . . ,כ היל דיבע תא [אוה | .ם איכיכמ .אירוט ןמ ,] .אכיכמ
 [דימ | כ םולכ ובישה אלו היירק ,' םולכל הבשח אלו ארק ,?אְד םולכ היבשחא אלו (*א היירק) איירק ,] ארק
 | י היבכראו | 3י הירמח | יכנ?אד לעמ / אופ [ןמ | 5 ןנחוי | י היל תחנ .כנאופד ול דרי | י אתגוע אוההב
 [יו ןימהבב* | ם וליפאו | ל וגו [ךתמהבבו * | ן ןיקוספ ,י ןיארק 8 | גופ השלש | וילע | ןילימ | גופ השלש
 ,1 [וליפא 4 | י ךבש .כ'אפ סכלש | "א תומהבב .פלל המהבב /ב ימהינב ,!ְך ימיהבב ,'אְד ימהכב ,כ םוימהבב
 םינקרה) םכבש ןיקירה :ג'אש ףוצר םכבש ןקירה ,ן םיפוציר םכבש םיקיר .כ ןיפוצר ךינש ןינקו | יכנאפךד יל
 טפשמל ךתא םוקת ןושל לכו חלצי ,יכ'אופ חלצי [יוגו חלצי 5 | ל תווצמ [תובושת** | יֶאְד ףוצר (י ךבש
 | כגאוד = (?א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,ָף [הדוהי ר 6 | ?אְד הגו י"" ידכע תלחנ תאז יעישרת
 הושע שמחו .!א ויט ,י ויטו | | גאפְד המא ('א ויט) הושע שמח ,י ויט ,ן [הרשע שמח | ן'א רמא

 | כגאפד המא (?אפ ויט) הרשע שמח ,י שט | כנאְד רמא :יפ רמוא | ?א אימחנ 7 | כנפ המא (םויט)

 | יכג'אפד ןהש .ן [אוהש | יגלאוד 'ל .2פ [וליפא
 המשג אל איה תרהוטמ אל ץרא הל רמא םדא ןב !תכ ךכ אל ל"א לובמה ימב הקל אלש יתוכה ותוא ל"א שידק אוה המל
 קתש ותוסנל אלא השע אל לייא חבית תושעל .אלו םשל .תולעל חנל רמול הייבקהל ןל היה כי'א י"ר ל"א םעז םויב
 ותוא ל"א םימשה תחת הזה רחה ןיא םהבה ותוא ל"א רומא ל"א דחא רבד ול רמול תושר יל ןת םהבה לייא .יייר
 תא בקעי לא ונתיו יפל א'פפ ןמקל ררסנש רופיסה תלחת םג ונינפלש ןונגסבו ,שייייעו 'וכו םימשל ץוח אלא יתוכה
 םלשוריב היילצמ קלס יפוי 'ר ב לאע מ שי יר םכש םע רשא הלאה תחת בקעי םתא ןמטיו 'וכו רכנה יהלא לכ
 םלשוריב היילצמ קסמל היל 'מא לזא תא ןאל היל 'מא יירמש דח היתמחו (סונטלפ ליצו)  סייטלפ ןידחב 'רבע
 < תדובעש םיעדוי םתאש יפל םש םויסמו יוכו התלקיק התייב אלו הכירב הרוט ןידהב ילצמ ךל בט אלו היל 'מא
 ייגה םשו ז'ע 'שוריב רחא ןונגסב אתיא א'פפ ר''בבש הז רופיסו .'וכו ךכיפל בקעי םתא ןמשיו ויתחת הגומש הרז
 םש ןמטש ובשחש ןליא אוה .סונטאלפ ןידהש עמשמ םש ר"במו ,'וכו הילופינ אדהל לזא יסוי יר יב לאעמשי יר
 וופסב רעטטאלש 'הה תעדלו ,וז הלמ י'ע ג"י 'ד עשוהב תלא סוכאמיס קיתעה ןכו ,רכנה יחלא תא בקעי
 ורכק .לצא בקעי ראב תוביבסב ןאצמנש ןינטאלפ תשיחרב ןליאל ר"שהשו רייבב ונווכ 79 רצ שיכעירג סעטנגאקרעפ
 ותוא לע ורבעו םלשוריל ללפתהל ולעשכ ייסוי ירב ירו ןתנוי 'רו ,ולא ןינטאלפ עטנ וגיבא בקעיש ובשחו 'ףסוי לש
 לכב דחא ןינעהו ,ארוט ןידהב ללפתהל תולעל רתוי בוט אלו םחל ורמא םינורמושהו םיזירג רה תחת ודמע ןליאה
 גייו יס יעסמ אמוחנתב אתיא ןכו םיזירג רהל הבורקה םכש ריעה איה ('הילופיג וא םייתוכ לש ןילופינש תואפריגה
 אתבברמ אתרק :אתדח אתרק (יב איכק) הכיא 'פ אתקיספבו :ןילופנ אוה הז םירפא רהב סכשו ג'כפ ףוס רי'מבבו
 אבוהש רופיסהו ,650 דצ א"ח עטכישעג רערישו 66 רצ א'ח א'הגאבו לפנ 'ע ךירעמבו סונטלפ יע ךורעב עו
 יר םש 'יגה ןכא ,ר'בדב רופיסה ןונגס םע  רתוי םיכסמ ריב םשב 'וכו דרי אל ה"דב 'א ג"יק .םיחבז /תופסותב
 802 רצ ןמקל נ"ח ןכו הברוח הפשא דימלה תעלבהב אתלקיק וא אתלקליק ייפו  ,עי'צו .יפוי ירב לאעמשי
 אתיבב שבתשנ וז ייגמו ,איההב התואב (התיב) התייב 'יפו ,821 דצו 801 .דצ דיה ל"תמע 'יעו אתליקיק :אתלקלוק
 םש בתכו העשל י'ר יניעמ המלעתנ סרוג יכ ר"'ב 'יפבו ,רישהשב אתלמ תמלעתא ומכ הכלה המלעתנו ;אתיב אוחהב
 אתנוע אוההב רייאלב הז רמאמ םג טוקליב .'וכו דרי דימ 2 :  ג'חעו :אוה שובוש הכלה המלעתנ םירפסב בותכש המו
 לכ ןידהו "וכו רקע ךב היהי אל יוכו היהת ךורב ןיארק 'ג וילע :ארקו ןילימ יג היבכראו הירמח לעמ :יר \היל תחנ
 ךורב ןיירק אתלת הילע ארקו ןילימ .אתלת יוכו התנע :איתהב םש ריישהשב ןכו ;גייחעו ''וכו חלפכ .ןידחו 'וכז ילכ
 ןומרה חלפכ ןידהו 'וגו רצוי ילכ לכ ןידהו םכבש ןימהבְב 'יפא .ךתמהבבו :הרקעו רקע ךב היחי :אלו וכו 'היהת
 לכב םש דועו) סכבש ןיתמוצמהו ןיעונצה לע רמול ךירצ ןואו ךתמצל דעבמ .ןומרכ תובושת :אלמ לארשיבש קיר ךתקר
 םיזיב ףוצר םכבש ןקירה ךתקר ןומרה חלפכ ןחבשמ יוכו ליחתה דחא ןונגפב 'ד--'א יד שיהש לע םש ומדקש תוטישה
 ןקירה 'וכו ןומרכ םיבוט םישעמו תווצמ ןיפוצר ,םכבש :ןינקר יוכו ןומרכ תורות אוה ףוצר ךבש ןקירה 'וכו .ןומרכ
 םש רי'בדבו ,(יוכו ןיעונצה לע ךתמצל רעבמ רמול ךירצ ןואו םוקמ לכב םייסמו 'וכו ןומרכ תורות אוה ףוצר ךבש
 יוה יעישרת טפשמל ךתא םוקת ןושל לכו הוה קוספה וילע ארקו ןילימ העברא וביכרהו רומחה ןמ י*ר דרי .דימ
 דועו ;תומהב יגיהנמ 'ולכ ןימחבב ונינפל סג יתהגה ןכו ,ךלש ןימהבבו ךתמהבבו והמ 'וכו רקע ךב .היהי אל
 ייסופדב םגו ,שיינבו יא יי ןיבוריע "ועו ןומירכ תווצמ .ןיאילמ שבתשנ ליייכבו תו בו ש ת םירפסה ראש ייגכ יתהגה
 אימו .העקבב הרשע שמחו 6  :יוכו ילכ לכ ןידחו מיידיבו כ"מב ותיגה ןוכנלו ,'וכו ילכ לכ (ה'ה) דייחה 'יגה י"כ ראשו

 לעמ םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח ארקמ לש .וטושפכ שרוד ג'רו ,היה םיפנ השעמו .ומק ירוש ור
 לכ ייגה אפידעו ,וקמע :יפל םוקמו םוקמ לכב היהש מכ 'ולכ .אוהש לכ וליפא העקבב לבא םיהובגה םירהה

 יכו וכו תמא הרשע שמח םש אמויב יעדומה רזעלא יר .תטשכ ניר ירבדו ,ץראה לע ויה םימהש לכ יולכ ןחש
 אלא איגס .יכיח הבית דועו ימייק ירוש ירוש .אימ יכו םירהב הרשע שמח .הלפשב הרשע שמח קמעב הרשע שמח
 : סידב 'יעו וכו םימח ורבג הלעמלמ הרשע שמח רדהו ירוט ידחב אימ וושאד דע הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבנ
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 םימב תעקושמ חנלש ותבית התיה ךכ יול 'ר ישמ סחניפ 'ר וגו הבתה תא ואשיו זי ט
 : ןמלב תדמועש הניפסכ

 התיה ךכ יול 'ר ישמ סחניפ 'ר [םימה ינפ לע הבתה ךלתונ 'ונו םימה ורבגיו (חי
 : התיסופל היריכט ןמכ תורוק יתש לעכ םימה לע הטש הבתה

 ,םלשוריל היילצימל קלס ןתנוי ר [םיהובגה םירהה לכ וסכיו] 'וגו ורבג םימהו (טי 6י
 רמא ,םלשוריב היילצימל היל רמא ,ליזא תא ןהל היל רמא ,יירמש רח היתמחו סונטאלפ ןדהב רבע
 היל רמא ,ךירב אוה המל היל רמא  ,אתלקיק התייב אלו אכירב ארוט ןדהב ילצמ ךל במ אל היל
 ,ובישמ ינאו ינשרת 'ר  הירמח היל רמא ,העשל ןתנוי ירמ הכלה המלעתנ ,אלובמד יומב ףט אלד

 סיליטס ליפ ,(ף "ס גי'פ) כקע 'פ סנכ סיכנה ,ז"כ 'כ עוקל 5 | :סש עוקל 8 | :נ"כפ ס"כדפ "עו ,ץכ 'כ ץוקלי 1
 : יד דפ סייפ זיפ 'טוכי ,6"'פפ ןמקכ ייעו ,(יג יד) ינטס עוסכ 'פ סנכ

 לעמ םרתו םימה ובריו ץראה . . יהיו ,י?א]ְד ץראה לע םוי (?א!ד 'מ) םיעברא לובמה יהיו ['וגו -- ואשוו 1

 | כנ וז .י'אופד וזה - .ר'א [הניפפכ 2 | כ?אופד םשב | א םימה ורבגיו ,ך ץראה . . םרתו ,2כ ץראה

 .?אפד ןימלב [י'רכו ןמלב* | ?אד תדמועו תעקושמ איהש ,יכגןפ תדמוע איהש ,ך תדמועה ,1א [תדמועש
 ךכ | כנפשב ,?א םשמ ,ךפשמ | ל יל .כנאְד סחנפ [!ְך סחגיפ* 8 | ?ך'א למנב ,"ל המלב ,ל ןטילב
 ןמכ | פ םימב ,ינאָד םימה ינפ לע 4 | יג"אפְד הטש הנ לש ותבית (1 התייה) התיה ךכ ,'א הביתה הטש

 /ו*ךככ אתיסוסל [התיסוסל* | אד הירבט ןימכ . ן איריבט ןימכ ,ו אירבטמכ ,1ך הירבטמכ ,*ךכ?אפ אירבט . . ,] היירבט
 ,עיאפ קילס | 'א ןתנ .פ ןגחוי 5 | ד איסוסל ,ך*א אתאיסוסל .םףְד אתסוסל .] היתיסוסל , ל היתסוסל
 ,יע'אְוְד םלשוריב | ע אילצמ ,כ ייולצל ,פ ילצמל ,1ו האלצמל ,] איה ,?א הילצמל ,'אְוְד היילצמל | כ קפג
 ,'ל סוגטאלמ [ א סונטאלפ* | (י הידהב) ןידהב | + 4 אעראד םע דח הילהג הול [וכע 6 | כנא םילשוריב
 ,1ינָו [ןהל | ד יארמשא ,?א יארמש |  ם היתמח ,ן)'א היתימחו | ?א סינטלפ ,?ךע כ סונטלפ , ןוְד סונאטלפ
 קופיל ,כ ייולצל . . .?אָד ילצמל קסימל ,פ ילצמל ,'י האלצמל | בגו לזא | ?אד ןכיהל .כ'אפ ןאל
 :ל ןלצמ [נאופ ילצמ* | כ ואל | | כג"אפ םילשוריב | 'א היילצמ קילס ,] הילצמל קוסנ ,ן אילצמל
 | בד אתיב אוחהב , אתיבב ,יָ] איההב ,] אתיב ,?א התיב | י הכרב ,?א אתכריב | ןידהב | כ ייולצל ,ך ילצימל
 | א אל8 | י המבו ,ן המלו | א אתבירח ,י אתקליק ,ך אתלקלק ,כפ אחלקליק ,ן אתליקיק ,  התלקיק
 | ריאד 5 .יכג?אופ [הכלה | פל אלונמ [יכנאוד אלוכמד* | פ יל ,ן יומ ,ל ימיב ,יכנ אימב [אד יומב*
 ובישה אלו  ,כ ובישה אלו העשל .ירנאופ [העשל | פ ונממ ,א ןתנ 'רד יוניעמ ,י'ךכנְוְד ןתגוי 'ר יניעמ
 | 5 ינישרה ,'א ינשרה ,יִוְד ינישרתי ,כנא [ינשות | כא יל 'ר | ך ימהבה [הירמח | ך ול | ְך העשל

 ןילכוא ויהו תוירא הבתה תא ףיקה הי'בקה השע המ הבתה תא ךופהל ןישקבמ ויה ןידובא ןהש ןמצע וארש ןויכ
 םחר וחכשו פ'יכב םג ףסונ םשמו ,אתוירא םופ רגסו 'וכו חלש אהלא 'נש ןינעכ רוגסיו והמ 'וכו רוגסיו ינש ןתוא
 יוכו רוגפיו טקלב שרפמ וז הדגאי'פעו ,זינ 'ר שיר טוקליבו דיפ תישארב תדגאבו שייייעו 'וכו ןהינב ןילטונ ויהש
 ימבו ,הב עגיל ולכי אלו הביתה תא ובביסו תויראו םיבוד היבקה איבחו הביתה ךופהל םיצור ויהש םיעשרה ינפמ
 ,188 יומע לודגה ימבו שייייעו  'וכו םיסרודה תוער תויח ראשו םיבודו תוירא חלש אתיא רעבאב שייר 'צוה הדגא
 ביתכד הי'בקה ןחינה אלו סנכיל תויחה לכ ושקב הביתל סנכנש העשב ריב םשב אבוה דיי דיי לאקזחי י"שריפבו
 םגו ,םש י"מבו 286 דצ ליעל 'יעו וכו סנכיל אב ירא 'וכו םופ רגסו א"דכ תויחמ אלא רוגסיו ןיא 'וכו רוגסיו
 ויה אלו תוער תויח םהל ןמז 'וכו לארשי וארש ןויכ שרדה 'וכו םהילע רגס 'פל איפ 'ב אתכסמ חלשב אתליכמב
 ייבשרד אתליכמב ןכו 'וכו אתוירא םופ רגסו יוכו יגש תער היח אלא הריגס ןיאו 'וכו רגסו ינש רובעל םתוא תוחינמ
 ריב 'יפבו ,טי"יכב ה"כ) ןמלב תדמועה הניפסכ ץראה לעמ םרתו שרפמו סרוג :י'כ ריב 'יפב .'וכו הניפסכ 2 :םש
 אלו 2 לעמ םרתו אלא 'יתכ אלד טרופ זעלב רהנה תפש לע תודמוע תוניפפהש םוקמ (למנב ספדנבו אייכ
 : 28% דצ ליעלו נ'חעו ןמלב יתהגהו המלב שובישב הגוהו ןטילב שבתשנ לייכבו ,רחנב תכלוהה טייש ינאכ
 פוס ןמקלו ,287 דצ ליעל 'יע  .יוכו היריבט ןמכ = : (ר"ב 'יפ) תוריהמב תוכלהמ ןניאש .תורוק יתש לעכ 4
 תזב רכע םילשוריל ללפתהל הלע .'וכו היילצימל קלס 5 :תמא א"" םימב תעקושמ הבתה התיהש אחיא
 ללפתתש ךל בוט אל יכו ל"א םלשוריב ללפתהל ל"א ךלוה התא ןכיהל ל"א דחא ינורמוש ותוא הארו (' סונטאלפ
 < ףצוה אלש ל"א ךרובמ אוה המל ליא (ק"מהבב 'ולכ) הפשאה התואב אלו (םיזירג רה 'ולכ) ךרובמה הזה רהב
 רומחה גיהנמ ל"א ןה ל"א ובישמ ינאו תושר יל ןת יבר ורומח גיהנמ ל"א העשה וזב "וכו המלעתנ לובמה ימב
 בותכה וילע חיגשה אל אוה םיכומנה ןמ םאו 'וכו וסכיו 'תכ אה הזה רהה םיהובגה םירההמ םא ינורמושל
 דח יבג אטמד ןויכ םלשוריב ייולצל קלס הוח ןתנוי יר םש ייגהו ראלב כ"ג רופיסה רישהשבו ,'וכו דימ ףצוהש
 ןידחב ילצתו קופית ךל בט אלו היל רמא םלשוריב ילצמל היל רמא 'וכו ןהל היל רמא יתוכ דח היב עגפ סונטאלפ
 במד יוטב ףט אלד היל רמא ןידה ארוט ךירב אוה המלו היל רמא אתלקיק איההב ילצת אלו אכירב ארוט
 איההב יי'ר ןמ אתלמ תמלעתא ('ו 'יס גילפ ןמקל 'יעו) אלובמד יומב תפט אל לארשיד אערא ןירמא אתיירבד איה אדה
 רמא והבישה היל רמא ובישמ ינאו ינשרת יבר היומח היל רמא (ויידו ר"פדב ה''כ) הוביגא אלו אתעש
 הרשע שמח 'תכ אה איכיכמ ןמ יא 'וכו וסכיו 'תכ אח איממר ארוט ןמ יא היל דיבע תא הממ ארומ ןידה יתוכ
 תיב חגשא אלו בישהל המ חכשא אלו יתוכ ותוא קתתשנ התנע איההב םירהה וסכיו םימח ורבג הלעמלמ המא
 יוכו םיכומנל רמוחו לק םירהה לכ וסכיו 'תכ הלעמלמ םיהובג ויהש םירהה םא םיכומנה םירחהב היירק יוליע
 םש רופיסהו ,הבושתה ןמ הרקעו רקע ךב היהי אל ןתנוי יר רמאמל רופיפה ךמסנ םש ר"בדבו  ,כ"מב שיייעו
 םהבהו רומחה לע בכור היהו םייתוכ לש ןילופינ לצא ךלהמ היהש ןתנוי רב השעמ ק'הלבו רחא ןונגסב
 ייר ל"א שידק ארוט ןידהד ןיד המ יבר יירל יתוכ ותוא רמא םיז' רג רה לצ א וע ג ה רחא יתוכ םהל הולתג ומע

 1) חג
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 : לפט לכהו רקיע פה 'וגו הנימל היחה לכו המה (די
 ןילוספש םיעטקלו םיטומל טרפ היירבחל יסא 'ר טשפ רזעל יר רמא ףנכ לכ רופצ לכ

 : חנ ינב תונברוקב ןילוספש םירבא ירסוחמלו םיחורסל טרפ יסא יר רמא ,חנ ינב תונברוקל
 'תכ ןיא םיאבומ ל תפכא היל רמא ,הנא יגיניק היל רמא 'וגְו הבקנו רכז םיאבהו זט

 6 רגסהל םא המו (וט רל היעשי) וארקו י"י רפס לעמ ושרד ןנחוי 'ר רמא ,ןהיליאמ םיאבה אלא
 םדא ןב ריהה המכו המכ תחא לע םירוביג רשבמ םטפיהל ,םהיליאמ םיאב ויה שדח ביי הביתב
 ינא רשא יחבז לע ביבסמ ופסאה ואנווצכקה הדשה תיח לכלו ףנכ לכ רופצל רומא
 ולכאת םירוביג רשב םד םתיתשו רשב םתלכאו לארשי ירה לע לודג חבו םכל חבוו
 : (חי זי טל לאקזחי) ]גו -

 10 ושכחו ובהוא לטנ ,הנידמב ולש הייסומולורד עבקש ךלמל יול 'ר רמא ודעב ייי רגסיו
 : ודעב י"י רגסיו ךכ וילע ולש םוגרפיס ןתנו רהסה תיב 4

 סכ 6עוסנפ ,סע סיסנ 5 :סט עוקל 4 :'6 זיעק סיסנז ,'5 כ"ע "פ סלינע יטוכי ,סש עוקל 2 | :סט עוקלי 1
 : פייט יכ לסקזסי 'קלי 6 |: ג"'כפ סייכדפ ,3י" "כ

 | 1ר:אד םשב .?רכג'אופ [טשפ | רזעלא 2 | םהל (ן ןהל) הליפט | ?אפד המה ,י ןה .כג'אחו [םה 1
 ,?ף ןיד .י*ךגחו םיטורמל ,כ ןיד .פ [םיטומל | ךכג איד .?אפד היד ,ן [היירבחל | רך ףסוי ,?ך'או יפיא
 םהש ,ןאְוְד ןילוספ ןהש :ך [ןילוספש | ן ןיעטיקלו ,?ך ןיד ,ו1ךח םיעוטקלו ,כ ןיעטקלו | 1ך*אָד םיטרומל
 | ?אד - הבקנו רכז םיאבהו :גחופ [רמא | ?ךחו תונברקב , תונברוקב .*ךכ"אפד תונברקל 8 | ץְד םילוספ
 ,ג'אחו תונברקב | אח םילוספ םהש ,יכנופ ןילוספ ןהש | ₪ רבא ירסחמלו | א םיסורסל | ,ָ יסוי ,ן יסיא
 רמא ,?אָד חנ (?ַא ל"א) היל ימא ,וע ג לייא ,ן ול ימא ,ֶזְד [היל רמא 4 | (ו תונברקל חנ ינבל) *אְד ןברקל ,כ תונברקל
 .ירעכג?אוד אנא | 'אפ יגינק וכו , יגיניק יכו זך ןוגינק יל םיגיניק ;ע אגינק .ירכ?אְד יגינק [יגיניק* | א חנ
 - ['תכ | לע תפכיא יא ,יחְו תפכיא אל ,רכאפְך תפכיא (?ך'א יאמ) המ | א היבה לא | י?ך'אחפ ינא
 ,כו ןיאב (כ םיאב) םה ןהיליאמ ,!א םיאב ןהיליאמ ,נע ןהילאמ | גו םיאבהו 5 | ןןכ .יעכנ'אחפ ןאכ
 | כגחו רשע םינש 6 | ךרמא . .'ר .כג'אחופ [ןנחוי 'ר רמא | יפ ןיאב ויה ןהילאמ ,?אָד םיאב ויה ןהיליאמ
 | א לוכאל .פ םטפתהל ,ל רטפיהל ,יכאד סטפהל [ג םטפיהל* | 'א הביתל סנכהל ןהיליאמ | גו םה [ויה
 ואבו -- תיח ( לכל) לכלו* -- רופצל (ל רמא) רומא* 7 | או יל ,ך יהלא יי רמא הכ ₪ ,יכגפ''ך [סדא ןב
 . . רומא , םירכ םיליאו ץראה יאישנ םדו ולכאת םירוביג . . לכלו . . רומא ['וגו -- ביבפמ ('7 ופסאהו) ופסאה*
 םירפ םידותעו םירכ (יִבָנ ד םילאו) םילא ותשת ץראה . . םדו ולכאת . . (ך ופסאהו ואובו) ופסאה ואבו . . לכלו

 | א ףנכ לכ רופצ טיעל רומא ,ן ולכאת םירוביג רשב ,יכנְד םלכ (ך םלוכ) ןשב (י םידותעו , ] יאירמ םידותעו) יאירמ |
 הביתה תא ךופהל ושקבש דמלמ ,פ הב ועגי אלש תוירא הופיקהו הביתה ךפהל ושקב =. [(ל 'וגו ודעב) ודעב* 0
 - חיהש ,'א חלשש | | (ן"א יל ודעב -- רמא) 'אד -. לשמ [ךלמל | ?א הב ועגי אלש תוירא ה"בה הפיקהו
 | ך לטנו [לטנ 5 | 5 איסמלורד ,כ איסמולורד ,*ךע א איסומלורד .ךְד אי"  ,ןֶ היסומולורד | ןך היהש , ול
 ,?ךעכד פוגרפס |  פ ןירופיה ,כ ןירוסיאה ,ְְוְד םירוסאה .) רהוסה ,ץ) [רהסה 11 | ע ונתגו ₪  [ושבחו

 אלש תוירא הופיקהו הביתה ךופהל ושקב ₪ ,כיא] [ודעב | ם סיגירפס ,ץֶד סיגרפיס /) סוגרפסא ,ךְד סוגרפסיא

 | ם ירזכא םיעשר ימחרו ד'הה ןתוא ופיצי אלש תוגייעמה תא ןהב ןישבוכו ןהינב ןילטוג ויתהש םחר וחכשו ,ך וב ועגי

 :288 דצ ליעלו ג"חעו םהל הליפט לכהו רקיע המה ייגח טייקלב .'וכו רקיע םה 1 : שייייעו 'וכו החמוו אובי תוחמל
 ברק לכה 'ג םש ימלשוריבו ,םהירבאמ דחא עטקנש םיעטקלו םהיפנכ ישאר וא םהיתוצונ וטרמנש  .'וכו םיטרמל 2
 יר טשפ (280 רצ ליעל י"מב ייעו) .אסיי ר"א ןיינמ ןימומ ילעב אל לבא םימימת 'וכו תופועו היחו המהב המבב
 םוטרימל טרפ ףנכ לכ רופצ לכ רזעל 'ר טשפ םוטרימ ןהירביאב םימילש והיש רשב לכמ יחה לכמ איירבחל רזעל
 ריפדבו ,םש םיחבז עיייעו ןיטרומל טרפ היידב ת''פיבְו ימלשוריה ישרפמב 'יעו 'וכו ןייגמ םיאמט אל לבא םירוהט <

 ,איעטקלו איעטרומל םיסופד תצקמב שבתשנו ייעטקלו 'יטרומל ספדנ א"רפפ 'דבו  ,םיעטקלו םיטרומל 'יגה ויד
 םיעוטקלו םיטורמל טרפ טוקליב ןכו םיסורסל 'ב א'יכב ס"ט וא תשבושמ ייגו ,םירבא יריתי ר"'ב ייפב שרפמ םיחורפלו
 רסוחמלו םיתורסל טרפ יסא 'ר ם ש ב רזעלא 'ר םש ייגהו עטוקמ רמאמה ט"קלבו ,םירבא ירפוחמלו םיסירסלו
 (!דייצ יכו .הנא יגיניק 4 : 116 רצ ליעל םג ייע וייוב תונברוק תביתכו ,נ"חעו חנ ינב תונברקל םילוספה םירבא
 תפכא :שייייעו 18 דצ ליעל ומכ ה ג א תביתכו ,גנק יעב אגינק ךורעה "גו ,נ'חעו יתחגהו שבתשנ לי'יכבו ,ינא
 ,ןהיליאמ ןיאבה הבקנו רכז םיאבהו ארק רמא רמא והבא 'ר םש םיחבזב ןכו .םיאבה אלא 5 | :הימתב .ךל
 ואב חג לא ואביו אלא ביתכ ןיא חנ אביו א"רדפבו ,חנ לא ואב םינש םינש ינש ואב ןהילאמו םש אמוחנתבו
 יבו 'א אייכבו  ;נ"חעו ודב ומלשוהו ריפדב םג וטמשנ םיהלא י" רמא הכ תולמה .םדא ןב 6 | :שייייעו ןהילאמ
 ולש תלמו ,שייייעו 248 רצ ליעל הייסומורדגנא ומכ .הייסומולורד 10 :זייו יד םש לאקזחיב םיקוספה ובכרוה
 רהוסה תיבב ושכחו 'וכו איסומלורד עבקש ךלמל קתעוה סומלרד 'ע ךורעבו ,תרתוימ 'רנ םירפסה לכב אתיאש
 ,'ב ייס טמפ ןמקל םג 'יעו (?פתוח 'יפו 'וכו סוגֶרפס ןתנו רהסה תיבב ונתנו ושבחו סוגרפס 'עבו 'וכו םוגרפסא ןתנו
 המו ,יוכו רוגסוו יגש הביתה רעש ודיב הי'בקה םתחו רגפ הביתה לא תוירבה לכ וסנכנש ןויכ שרדה םש אירדפבו
 רוגסיו ןושלה יב א'יכבו רמאמה שארב ררסנ פ'ייכבו יוכו רגסיו יפל רחא שרד אוה 'וכו ךופהל ושקב 'יסופדב ףסוגש
 'רנו  ,ח'יכב קתעוה אלו כייכו 'א איייכו וייכב גייל ןכו  ל"יכב אתילו ,ג"חעו .'וכו ךופהל ושקבש רמלמ ודעב יי

 וכו לובמה רוד ולא ירזכא םיעשר ימחרו ('ז ייס םש אמוחנתו) '' ייפ חנ בימ אמוחנתב שרדה י"פע הפסוה אוהש

 3) אמץ. *) טקמץ6.
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 ואשח :םה :תיקסמווד ןכ יפו יר רמא- [ונו םוהת תוניעמ לכ ועקבנ הזה םויב] (אי
 תונוליפ ולקליק פה יול 'ר רמא ,םימב אלא םהמ ערפ אל היבקה ףא םימל המודש ןיעה לגלנב
 .םוהת אכה םרב הלוע םוהתהו רדרוי רטמה םלועה ךרד ,םלועה רדס םהל הניש היכקה ףא ןהלש
 : (ח במ םילהת) ארוק םוהת לא

 ורוד לכ ויה .הלילב הביתל חנ סנכנ םא ןנחוי יר רמא חנ אב הזה םויה םצעב (גי 5ח
 םויה םצעב אלא ,סנכיהל ותוא םיחינמ ונייה אל םיעדוי ונייה םאו וב םיעדוי ונייה אל םירמוא
 : לילמי היל השנדו הוה

 < ססכיטד 'כמ סלטב ספליכע ,'6 ס"'ק ןיכדסנק ג'יפ סעוק לפפקופ ,סט יכיכע 'קפי ,ג'פטס 'כ סילקס 'קלי ,סט עוקלי 1
 : ויפט ייפ וכיזלס יכפק ,ז'עפ ףוק ןטקכ 'יעו ,ויכ 'כ עוקלי 5 | :3* "ס סלטכ סעוסנס ,נ"מ "פ בקע יכפס ,כ'פ

 /8 םיחלאה ינב ואריו ינש םיל [םימל | כ1?אופְ המוד אוהש ,מי'א [המודש | יג ןיע לש 2 | א רב ב1
 [םימִב | א םהמ ערפ ערפ יי"יו ,2 אלא . . אל םוקמה ףא | מכ ורחב רשא לכמ םישנ םהל וחקוו ינש םימל
 .םמיכופ [היבקה ףא 8 | מא םהירדס ,?א ןהינולס ,(םילהת) י ןהלש םינוליס | מכ ןיעה לגלגל המוד אוהש -
 לש | ם ורודיס ,1וְד ורדיס .מיכאזד ורדס | י ןהילע ,(םש) יִזְד םהילע [םהל | א יייו .?א היבהו ,ך םוקמה ףא

 ,1 םוב ,יכ'אחופ [אכה םוב | מכ םוהתו | מ הלחת דרי | ירו ץרא אד ץראה ,כפ [םלועה | םלוע
 ועקבג הזה םויב ,(סש) ינ'אחפ ךירונצ לוקל ארוק . . םוהת ,בְו [ארוק --םוהת | ₪ רמאנש ,?אָד"ל 'תכד
 אכה םרב) ועקבנ הזה פויב אכה םרב (מֶר?אְָד ךירונצ לוקל ארוק) ארוק . . םוהת ,י הבר םוהת תונייעמ לכ
 ,יכנ'אופ [םא 5 | מר'אדיל וחתפנ םימשה תובוראו ךכ רחאו (מְך?אָד הבר םוהת) םוהת תוניעמ לכ (ך ועקבנ

 ,'א היה ,ם ויהי ,ן [ויה | ן הכותל | א יל ,כגפ אוה [חנ | ןך אב ,'א סנכנ היה | "אד -, היבקה רמא
 | 'א ורוד לכ 'מוא ,י ורוד לכ םירמוא ,ץְד םירמוא ורוד ינב לכ |  וישכע ,1 והי . - ,כ"אְד . . ,ו ויה וישכע
 ,גְ] וליא .?אָד ולאו [םאו | פ סנכנשכ ₪ [וב | יִנַאְוְד אל (י ךכו ךכב ,ן ךכו ךכ :ג ןכ) ךכ .'אחפ [אל 6
 | 'א סנכה ליא -. [אלא | 'א 'ל .יכנ?אפד סנכיל :חו [סנכיהל | יכג?אופד וב -. [םיעדוי | יפ וליאש ,כ ולא
 | ירכנאופד ללמי .עזח [לילמי | 1ך*אְד שיגרד ,?ך'א שיגרדו ,י השגרדו ,ז/ 1 השיגרו ,כְזְַו השגרו 7

 | : ןיעבונש .תוניעמ ימ 'ולכ ןיעה לגלגל המוד אוהש םימב אלא יוכו ה"בקה ףא תונייעמ רוקמל .םימל המודש 1
 | . םדאה .תונב תא םיהלאה ינב ואריו ביתכד 'וכו ואטח םה סעטו ,םש ןירדהנס י"שריפבו נ"חעו ןיע ומכ ןטק םוקממ
 ,יתפסוהש ומכ יוכו תוניעמ לכ 'ןכו םויב יפל רדסנ שרדהו ,'וכו ואריו ינש ןכ 'יגה םייכבו ,י"כ ר"ב "פב שרפמדכ
 תא םיהלאה ינב ואריו ינש םימל המודש ןיעה לגלגב אלא ואגתנ אל ןה רמיא תיקסמרוד ןב י"ר םש אתפסותבו
 תונייעמ לכ ועקבנ הזה םויב ינש (ןיעל המודש םימ לגלגב) םימב אלא םהמ ערפנ אל ה"בקה ףא םדאה תונב
 4 לגלג ליבשב אלא ואגתנ אל לובמה רוד רמא [תיקסמרוד ןב] יסוי יר םש ןירדהנסבו ,נ'חב שייייעו 'ןכ| םוהת
 כ ועקבנ ינש ןיעה לגלגל קמורש םימב ןתוא ןד ךכיפל (ורחב רשא לכמ םישנ סהל וחקיו 'נש) םימל המודש
 םהיניע ונתנ םה רמוא תיקסמרוד ןב יסוי 'ר םש ירפסו אתליכמב רמאמה רחא ןונגסבו ,סי'ד ןיעו 'וכו םוהת תוניעמ
 םדבאל הטמלמו הלעמלמ תוניעמ םהילע .חתפ הי'בקהו םתואת תושעל ידכ (הנותחתו הנוילע) הנותחתב םינוילעה
 תובוראו םוהת תוניעמ לכ ועקבנ הזה םויב ינש (םדבאל ידכ םינותחתו םינוילע תונייעמ םהל חתפ היבקה ףא)
 ויהו םינכאה לעו םיצעה לע ןערז וכפשש .ןהלש תונוליס ולקליק 2 :םש חלשב אמוחנתב םג 'יעו וחתפנ םימשה
 248 רצ 246 דצ ליעל אתיאדכ םימרכ תעטמל ןתנווכ התיה אלו המהבבו רוכזב םכרד ותיחשהו המזב םיפוטש
 םוהת אכה םרב רפסה ףוגב ליייכב 'יגהש ומכו .'וכו דרוי רטמה םלועה ךרד 'וכו םהל הניש ה"בקה ףא 271 דצו
 ייגה אפידע ןכא ,וז 'יג היגהל יתלאוה אלו םילהת 'קליו כיייכו 'א א'יכו חי'יכו וייכו ם'יכב םג ה"כ 'וכו םוהת לא
 םימשה תובוראו כ''חאו 'וכו תוניעמ לכ ועקבנ הזה םויב אכה םרב 'וכו םוהת לא םוהת 'תכד ליייכב הגוהש ומכ
 ליעל ורמאמ י'פע שרפמ ןאכ יול יִר רמאמו ,נחעו יריכמ יקליבו י"כ רייב ייפבו 'ב אייכו 'יסופדב םג היכו 'וכו
 ימב רמאמה הז ןונגס 'יעו) 'וכו ונולבק וליאל וליא םירמוא ןהו תוכקנ םינותחתהו םירכז םינוילעה םימה 122 דצ
 םוהת יעט יאמ 'וכו ןלעמלמ דרוי חפט ךל ןיא שרדה 192 דצ םש דועו ,128 דצ ליעל יימב יתקתעהש ביימ תלהק
 הרשעב ג''כפ א'ררפ עיייעו ךירונצ לוקל ארוק םוהת לא םוהת א"דמה םימשג אלא לוק ןיאו 115 רצו 'וכו םוהת לא
 ךרדו ('וכו תובקנ םימ ןהש תומוהתה ןמ ולעו םירכז םימ ןהש ץראה לע לובמה ימ ודרי ןב זייב 'וכו ןושחרמב
 לכ ועקבנ אכה םרב םדגנכ תולוע תובקנה םינותחתה םימהו . הלחת םידרוי םירכזה םינוילעה םימהש םלועה
 םירכז םינוילעה םימהש וז הדגא ןינעב םש י*מב שיימלו) וחתפנ םימשה תובוראו כ"חאו הלחת הבר םוהת תוניעמ
 וא סרוג טיקלב .ןגחוי 'ר רמא 5 :(899 דצ ז"י קלח איגאלאיריפסא ריפ ע"מב סעכיאד 'חה שיימ עיייע 'וכ
 הדגא 'דמב ןכו דיי די לאקזחי י"שריפב םג 'יעו 'וכו םירמוא ורוד אהי אלש םוי לש ומוצ ע ב י'ר רמא שרפמ
 ןמקל שרדה ןונגסה ותואבו ,םוי לש ופקת אלא םצע ןיא שרפמ לודגה 'מבו ,םוי לש ומוצעב רעבאב שייר 'צוה
 יוכו ורוד לכ ויהי וישכע הלילב םהרבא למ וליא 'וכו היכרב ר"א 'וכו םהרבא לומנ הזה םויה םצעב 'פל ז"מפ ףוס
 וב שיגרמש ימ שיגרד 'יגה יפל שרפל השק רי'אלב לשמהו ,'וכו םצעב אלא לומל ותוא םיחינמ ויה אל םיעדוי ונייה וליא
 וכו השגדו בותכ זימפבו השגרו וא השגדו ןאכ תורקל שי לייכבו ,שיגרמ לק ןינבב שגר תארוה ןיאש רמאיו אבי
 איבה כי'מבו ,ללמי הל השגדו ו"דו ריפדב "יגה ('ו 'ד) םויה חופיש דע 'פ רישהשב םגו ,השגרו הגוהו לילמי
 רבדב עגונש ימ 'ולכ וב העגונש ימ 'יפו (ששג לעפמ) חשיגדו לי'צ ילואו ,ללמי היל אשייגדו חלשב השרפד אתקיספמ
 ייגה םייקל כ''ג ותעד 65 רצ ויתורגאב ריייש 'גהו ,קעצי לילמיו לבח םג ותארוהש סיילב חשג ומכ השג 'יפ וא רמאי
 ותנווכ לשמתו ('ב ח"נ הדנ) שפשפ לצא וב חירמ וללומה לכ ןושלמ לילמיו הריקד ןושל שגד שרפמו ת"ילדב
 ינש ןיב ריויב לילמי ןכלו ורשב תא ךכחי וא ץקועה רבדה תא לילמי שפשפ וא שוערפ ותצקועש ימ הנושארה
 ,לילמי היל השיגרו ייגה שגר 'ע ךורעבו ,שייייעו 'וכו ללמי ותלוז ןינע ול רקורש ימ הינשה הנווכהו ן"ידמלה
 יפ רייספב דוע לשמהו ,ארעצ היל שיגד ייגה 'ב שג יעבו ,('ב זיק תומבי) ארעצ היל שיגרד םש דוע קיתעהו
 םצעב רמאנ תומוקמ השלשב שרדה 'וכו םויה סצעב השמ לא 'ה רבדיו 'פל םש וניזאה ירפסבו ,('ב חי'ע) שדוחה
 אלא רוע אלו ותוא םיחינמ ונא ןיא וב םישיגרמ ונא םא ךכו ךכ םירמוא ורוד ויהש יפל 'וכו חנב רמאנ הזה סויה
 חכ שיש ימ לכְו םויה יצחב הביתל וסינכמ ינירה םוקמה רמא הביתה תא םיעקבמו תומודרקו םילשכ םילטונ ונא
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 : [ףועו היח המהכ סוניכל ןכיש הו] וגו לככ חנ שעיו (ה
 ו .היל רמא ,ןיינימה ןמ הלוע הניא לובמה תנש יא הדוי יר וגו הנש תואמ שש ןב חנו

 : תונובשחבו תופוקתב איה הלוע הימחנ יר
 ועיגה ילוליא  ,היה הנמא רסוחמ ןנחוי יר רמא [לובמה ימ ינפמ] 'וגו וינבו חנ אביו

 6 :הביתל סנכנ אל וילוסרק דע םימ
 ז ידכ קירצה חלשותמלש ולבא ימי תעבש היכקה [פהל] הלתש [דמלמ] םימיה תעבשל יהוו +(

 לע היבקה לבאתנ םימי יז יול ןב עשוהי יררמא םימיה תעבשל יהיו איד ,ושע אלו הבושת ושעיש
 : 0 שי ביש)ונב לע ךלמה בצענ יכ רמוא ןלהלו (ו ו תישארב) ב צ עתייו םעט המ לובמה איביש םדוק ומלוע

 ק'מ 'טוכי ,י"פ קעוק סספפופ ,סט עוקל 6 :סס טוקפ4 :'3 זמ 6/5 סל 'שכי ,סט עוקל 2  :סע עוקל 1
 ייס ב" סילספ יכיכמ 'קלי 7 | : 22 ד5 ליעל יייעו יז ייק וכ סילקס םכדע ,ב"לפ :ס"וכ כ"כדל ,יכ סי'ק ןיכדסנס ,יִנ 3'פ נ"פ
 :כ'עו 299 ד5 ליעל ייעו ,ָע

 | י ןויכש ,'א ןכייש ,נחו ןכוש ,?א'ך ןוכיש ;ך ןיכיש .בפיל ןכש [כ ןכיש* | יי והוצ רשא לככ [וגו 1

 /גו ץראה לע םימ . . לובמהו ,יאָד וגו םימ היה לובמהו ['וגו 2 | אפ סנכיל , אד סונכל [יחו*ל סוניכל*
 | גאפד ןינמה ,יִכָו ןיינמה | בופ לובמ | רמוא | יכנאוד הדוהי 'ר הימחנ ירו . . 'ר .פ הדוהי 'ר | כ'אפ יל

 לבא | 1 ןינמב . . הניאש ייפעא .יכאןפ ןינמה (יִכְו ןיינמה) ןמ הלוע (ן ןיאש) הניאש י"פעא -, [הימחנ "ר 8
 ,?אד היה . . רסוחמ חנ ,ןְזְד [היה -- רפוחמ 4 | יךכ א תונובשחו | 'א יל ,ל אוה [כנ?אופד איה* | ן הלוע

 | יכנ'אחופ היה ₪ [אל | כא םימה ,יגןופ [םימ 5 | ועיגהש | א אלולא | אופ חנ היה . . רסוחמ
 | אל ל [ינ:אופְך דמלמ* | ?אפְד לובמה ימו ₪ ,ינ'א] [םימיה 6 | 2 הביתה לא ,י'א הביתב
 / 'א חלשותמל | ?א תוליבא א תולכא | "אך ז ,י עבש ,נ'אחופ [תעבש | ל יל .י ןהל [גאופְך םהל*
 אוביש .אְָד אביש ,ינפ איבה אלש דע .כזח איבה אלש ,מ איבהש 8 |  ג'אזךו תעבש [ד 7 | ?א חלשותמ לע
 המו ,ָך אמעט . . ,!ך יימעט יאמ ,יכ [סעט המ | שכגאחד םלועל (ןך לובמה) לובמ ,יפ [לובמה | .ן םהילע
 ,ך 'יולבא) תוליבא אלא תביצע ןיאו /'א ךלמה . . יכ א"דכ [ךלמה -- ןלהלו | ובל לא בצעתיו | ץד םעט
 יכ) בצענ ([ך 'יתכד ונייח :מי א"דכ ;2 'מטאד המכ ,ן 'מתדמכ ,ןימא 'אד המ ךיה) ינש (מינְזח"ְוִד לבא

 | םיכנ'אחופד ךלמה (מיכחופ'ד בצענ
 הז 'ןכו יתיחמו אוה רחא שרד "וכו יול 'ר רמאמ וז יג יפלו ,(ןויפרב 'יגה םשו) 'וכו היהש 'וכו הז לודגה ידמב קתעוה
 ('י"למ ינמוקי ינומוקי שרפל שי ןיבא 'ר רמאמבו (תיפיב םג ייעו 'וכו חמיו 'פמ ותייאר אבוהש המ ק"קו) 'וכו היהש ןיק
 אמויק היגה כ"מבו ,ו"דו ריפדב ה"כ) אימויק םוקיה והמ רמאמה ןושל 'וכו דילוי םא 'פ תלהק שרדמבו ,תבשונ ץהא
 רימעמש ןוממה אוח םוקיה רמוא רזעלא 'ר (ינימוקוא וידבו ,ר'פדב הייכ) ינימיקוא .רמא ןוב 'ר (וירחא וסיפדה .ןכו
 אבא הימויק רמא אבא 'ר שבתשנ םש ב''מ תלהק 'מבו) 'וכו ףטשנש ןיק הז םוקיה רמא לאומש 'ר וילעב לש וילגר
 שוריפ אוה ילואו ,(266 רצ ליעל םג ייעו) 'א טייק םיחספב ורמאמ י'פע םש ףסונש ירנ רזעלא 'ר רמאמו ,(אנמיקוא

 ינימוקי ונמוקי וכו םעט הז םגש רשפאו ,תייפיב 'יפש ומכ המקה ןושל םוקי .שרודש ינימיקוא ןוב 'ר רמאמ שרפל
 בותכש .הז .ןכיש הז 1 = :י"מב שייייעו 219 דצ ליעל ןופירב ומכ ןופילב תלמו ,(יוכו היהש 'וכו ןיק הז 'יגה יפל) ןאכ
 ןיבמרבו ,ןכיש יתהגהו יטיש יניב רחא בתכב ףועו דע ןכש הז םלשוה  ליייכבו ,'וכו המהב סוניכ ןינעל רמאנ חנ שעיו ןאכ
 בותכה תועמשמש חנ לש ויתונשל .ןיינימה ןמ הלוע הניא 2 :איילפ ףוס ליעלו נ"חעו וכו המהב םונכל ןיכיש סרוג
 יעו) שדח ביי היה לובמהו ץראה לע םימ לובמה היהשכ הנש רית ול ואלמ רבכש יוכו הנש תואמ שש ןב חנו
 עשת חנ ימי לכ יהיו ביתכו הנש םישמחו תואמ שלש לובמה רחא חנ יחיו ביתכו (גילפ ףוס ןמקלו דיפ עייס
 ייפב 'יעו ויתונש ןינמל הלוע לובמה תנש ןיאש אמלא הנש אינו תואמ עשת רמול ול היהו הנש םישמחו תואמ
 ןמ הלוע הניא לובמה תנש הלע ינ תו 'וכו הנש תואמ ששו תחאב יהיו אתיא א'פ הייר ישוריבו :תייפיבו ר"ב
 11 דצ ליעל ומכ ןיינימ תביתכו ,89 דצ ןילמ ךרעב ריייש 'גה שיימ ייע נרו יירד אתגולפה ןינעבו- ,שייייעו ןיינימה
 ןכו יתפסוה ןכ .לובמה ימ ינפמ 4 : םלועה תאירבמ ןיבשחמש .תונובשחו תופוקתב 8 :אנייניע 150 דצו ןייניב
 יח ירהש לובמה דע ויתונש איצוהש .חלשותמ לש ולבא ימי 6 | : ובמה ימ ינפמ דע יטיש יניב ל"יכב םלשוה
 חנ דלונשכ הנש טסש ןב היה חלשותמש אצמנ . חנ תא דילוהו הנש ביפק יח ךמלו ךמל תא דילוהו הנש זיפק
 (העידיה א"הב 'תכש) םימיה תעבשל יהיו שרודו , לובמה תנש איהש חנל רי'ת תנשב ולכ הנש טיסקתת חלשותמ ימי לכו
 העבש ומלוע לע הייבקה רמישש ןוינמו סש ימלשוריבו ,'וכו הבושת ושעיש ירכ הייבקה םהל הלתש יוכו ולבא ימי ולא
 ןיררהנסבו .חלשותמ לש ולבא ימי תעבש וליא ר מי מ יע ב ד תי א 'וכו ץראה לע ויה לובמה ימו םימיה תעבשל יהיו
 ךדמלל [קידצה] חלשותמ לש (ולבא) תולבא ימי ולא (בר רמא) םימיה תעבש לש םביט המ 'וכו תעבשל יהיו םש
 הבוט םלועל אב קידצהש ןמזב שרדב םש אתפסותבו ,סי'ד ייעו 'וכו אבל תונערופה תא ןיבכעמ םיקידצ לש ןדפסהש
 יהיו ינש ןתתימב ףא ןינמ םהייחב םיקידצל ןילותש אלא יל ןיא 'וכו םלועל האב הער רטפנשכ 'וכו םלועל האב
 תונערופה תא ובכיעש קידצה חלשותמ לש ולבא ימי תעבש וליא (וללה םימיה תעבש לש ןביט המו) 'וכו תעבשל
 תעבש םוקמה םהל ןתנש דמלמ וללה םימי תעבש לש ןביט המ א"ד םימיה תעבשל יהיו רמאנ ךכל) םלועל .אובלמ
 שיו םש נ"רדאבו ,נ'חב שייויעו יוכו (םימיה תעבשל יהיו רמאנ ךכל ושע אלו הבושת ושעי אמש הרזג רחאל םימי
 ותתימ רחאל םימי תעבש םהל הלתנ דוע חלתושמ תמשכו םלועל לובמ דרי אל יח חלשותמ היהש ןמז לכ םירמוא
 םימיה תעבשל יהיו א"ד 'וכו תוינערופה תא ובכיעש 'וכו ולבא ימי תעבש ולא יוכו ןביט המ 'וכו תעבשל יהוו .ינש
 םש םילהת שרדמבו ,יוכו ושע אלו הבושת ּושעי אמש הנש םירשעו האמ רחאל ןמז ה"בקה םהל עבקש דמלמ
 הבושת ושעיש קידצה חלשותמ לש ולבא ימי תעבש היבקה םהל הלתש דמלמ אי ע שו ה 'ר רמא יוכו תעבשל "יהיו

 ליעל י'מבו רעבאב שייר תורעהב שייייעו ר"בב ונינפלש רמאמה לא ןווכ םילהת שרדמ רדסמש 'רנו) 'וכו ושע
 יוכו חלשותמד הילביא םילשד רתב ןמ ןימוי אעבוש ןמזל הוהו וכו תעבשל יהיו םגרותמ 'א י"רתב םגו ,(1 דצ
 :םש י"מבו 259 רצ ליעל 'יע | .וול ןב עשוהי 'ר רמא 8 | : 278 דצ ליעל י"מבו נ"חבו 22 דצ ליעל עייעו

 1) ס(אסט[ו6ש-
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 ריזחה תא (וםשפש) הרג תלעמ יכ תבנואה תא ,(ה סש סש) הרג הלעמ יכ ןפשה תא

 :( םש םש) הפרפ םירפמ יכ

 . ,גוז-ול ןיא ןהמ דחא ,ןימ לכמ העבש רמאת ןיא העבש העבש םימשה ףועמ םג
 :ץראה לכ ינפ לע ערז תויחל אלא םתוא ךירצ ינאש אל ,תובקנ יזו םירכז 'ז אלא

 ן ימל הנתינש הרותה לע ורבע ןה יחוי ןב ןועמש יר מא וגו .העבש דוע םימיל יכ (ד 5ה
 | םוי ימל :הנתינש הרוצה תא ולקליק םה ןנחוי יר רמא ,הליל םיעבראו םוי םועברא ךכיפל .םוי
 :הליל םיעבראו םוי םיעברא ךכופל

 | ְק ק יול .יר ,ונמוקי רמא ןיבא 'ר ,הימויק רמא היכרב יר יתישע רשא םוכיה לכ תא יתיחמו
 : (גכ ז תישאוב) םוקיה לכ תא חמיו ופטשו לובמ אבו ןופילב ןילת שיקל שיר 'שמ

 :נ/ו 219 75 ליעל |: סע עוקלי 8 :ו"כ יכ טוקלי 5 :םט .טוקכי 8

 < (נזַח אוה הרג) הלעמ יכ אלא ןאכ 'תכ ןיא הסרפ סירפמ (* וניא) ונניא יכ ןפשה (ןֶדַפ תא) תאו [הרג -- תא 1

 , 2 תסרפמ הניא יכ) תסרפמ :הנניא יכ תכנראה (ב תא) תאו [הרג --תא | כו 'ל .!א ןפשה תא ,יניאחפְך הרג

 | .ילאוד 'ל :פ תבגראה ןכו ,?א ךכ תבנראה תאו ,ָנְזְד איה הרג תלעמ יכ אלא ןאכ יתכ ןיא הסרפ (] סירפמ יכ
 ןאכ יתכ ןיא (ן רגי הרג אל יכ , אוה הרג . .יכ) הרג הלעמ ונניא יכ רוזחה (ִכְזֶדְו תא) \ תאו [הסיפ --- .תא)

 העבש [?א פך העבש העבש* 8 | .פ ריזחה ןכו ,1א ךכ ריזחה תא :כ12אחַוְד אוה הסרפ סירפמ יכ .אלא (ן ןכ

 אצמג .:םגיאחו [דחא | אד ד .יכגחופ [העבש | פלא ןיא .יניאחוד פא [ןיא | ל 'גו ,גיהכקנו רכז העבש
 ,'ד עבש ;י/ח | 'א'ל ,םגלאחופד העבש /יִד[4 | יכנאפד וייש :חו [יא '| ילאד ₪
 ,תויחהל [יכנ'א] ץראה --תויחל* | :ינפ ןהל .כאְוְד םחל [סתוא | א תונקנ | יא 'ל ,כנאורופדך העבשו
 /"'כ גז הליל :םיעבראו םוי . . יכנא ,"] םוי םיעברא ץראה לע .ריטממ יכנא ['וגו 5 :| ל תויחהל ,?אָד ץראה . -
 | ?א יל ;זַך הליל םיעבראו ₪ [םוי 6 | .כגאחוד םיעבראל :יפִד [מל |  ן ןתנתש הדיתעש :[הנתינש | אפה "ל
 : ה ייכז .ןב . .יר ,גְד יאכז ןב ןנחוי (1 ןבר) יר [?א ןנחוי 'ר* | כ יל הליל --רמא .| ד ןתנערופ -ךכל [ךכיפל
 | 'ם .תארבנש [הנתינש | ל הרותה [ינאחופְ הרוצה* | :ל/(6) ןמחנ יר ;ף יאבהד ןב ןנחוי יר /י זייביר
 | 'א ימויק :ן היימויק 8 | -זך .-, ןתנערופ [םיעברא | ל ךכיפלו [ךכופל ** 7 | ?א יל סוי | :נ"אזְדְזפ סיעבראל
 /2 םושמ /] סשמ 9 | ?ך ינמוק ,יאְד ינימוקי ,?ףַפ ינמוקי ,ן ונימוקי ,] [ונמוקי | יִד ןובא בר /םגאופ [ןיבא 'ר

 היה ןיק הז .'ד יולת היה ןיק , אלת ,ן (?)ןואילת :ך'א ואלת [וילת | .(יך שוקל שירו יול 'ר) כ?אפיךסשב
 | -פ"ל ןופידב ;רעאד ןויפרב .'יכ ןופירב .ג :ןיפילכ | .יעכפ"ל :יולת :היהש ןיק .הז ,?אְָד יולת

 אלו 'וכו הלעמ יכ למגה תא 'יגה אתקיספבו ,'וכו סירפמ ונגיא הסרפו כ"חאו אוה הרג הלעמ יכ אלא הלחת
 ריזחה תאו ןכו איה הרג תלעמ יכ אלא כ"כא הסרפ תסרפמ אל יכ תכנראה תֶאו ןכו הסרפ סירפמ אל יכ ביתכ
 תא הרג הלעמ יכ אלא כ"כא יוכו אל יכ למגה תא ר"יובו ,הסרפ סירפמ יכ אלא כ'כא אוח הרג הלעמ אל יכ
 ּ למגה תא תקח 'פ בימ אמוחנתבו ,ריזחה ןכו תבנראה ןכו הרג הלעמ יכ אלא רמוא וניא 'וכו אל יכ ןפשה
 יוכו אַל יכ תבנראה (תאו) תא דוע אתיא רי'מבבו םש אמוחנתבו ;אוה הרג הלעמ יכ אלא כ'כא הסרפ סירפמ אל יכ
 םש םילהת 'מבו ,'וכו סירפמ יכ אלא כ"כא אוה הרג הלעמ אל יכ ריזחה (תאו) תא 'וכו תלעמ יכ אלא כ"כא
 ויתורעהבו םש א'יכ לש תואסריגה אתקיספל רעבאב שייר תורעהב עיייעו נ''חעו 'וכו תבנראה תאו 'וכו ןפשה תאו רסח
 תעבש ןאכ בותכה הנשש יפלו ,45 דצ ליעלו נ"חעו רמאת םא .רמאת ןיא 8  :םש ימור י"כ לש ייגה אמוחנתל
 לכמ העבש שרפל רשפא היה ותשאו שיא העבש העבש וינפלש ארקמב ומכ ןאכ רמאנ אלו 'הבקנו רכז העבש
 םתוא ךירצ ינאש אל 'וכו םירכז 'ז אלא גוז ןב ול ןיאש דחא אצמנ 'וכו רמאת םא שרודו תובקנו םירכז סהבו ןימ
 םיעבראב ןתניל הדיתעש קתעוה לודגה שרדמב .םוי 'מל הנתינש 5  :תיפיב םג 'יעו 'וכו ערז תויחל אלא ןברקל
 אל רמואה םשו רחא בתכ יבג לע בותכו ל"יכב הגוה הז רמאמ .ןנחוי 'ר רמא 6 = :נ"חעו הליל םיעבראבו וי
 םה 'מא ןנחוי 'ר ןוילגב םלשוה 'א א'יכבו רמאמה רסח כ"יכבו ,ןמחנ 'ר רמא םש בותכש רשפאו רורכב רכינ
 םשגה יהיו יפל) בוט חקלב קתעוה ןכו ןנחוי רי'א 'יגה 'ב אייכב םגו 'וכו ךכיפל םוי 'מל הנתינש הרותה תא ולקלק
 תא יתהגה ןכו .'וכו םוי םיעבראל הנתינש הרוצה תא ולקלק םהש יפל ןנחוי ר"א ('וכו םוי םיעברא ץראה לע
 ומכ לוקלקה ןינעו ,זימ גיפ הדנ 'א 'ס תוכרב 'יעו םוי ימל תרמגנ דלוה תרוצש םוי 'מל הנתינש "פ\ הרוצח
 רבועה דציכ הניכשה חכ לשרמ אוהש ףאונה חכ השק (יד 'יפ םש אמוחנת) 'ו ייס אשנ במ אמוחנתב ושרדש
 רחאל רכינ רבועה תרוצ םוי םיעבראל וניתובר ונש ךכש םוי םיעבראל ותרוצ רצ היבקה שיאה ןמ רבעתמ אוהש
 ע"יעו וכו ףאונה תרוצ וא שיאה תרוצ רוצא ימ לש רמואו אהותו דמוע ה"'כקהו :הילע אב ףאונה םוי םִיעברא
 םוי םיעברא 'וכו דוע םימיל יכ ונינפלש רמאמה י"פע שרפמ תיי'הע יישריפבו ,ביי 'יס גייכפ ריו 'א "יס ט"פ ר"טב
 דגנכ טוי םיעברא רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדטבו ,םירזממ תרוצ רוצל םרצויל חירטהל ולקלקש דדלוה תריצי דגנכ
 ןבר 'קתעוה לודגה ידמבו ,דלוה תרוצ ןילקלקמ ויהו ןהילעב תחת תונזמ םישנה ויהש דלוה תריצי לש םוי םיעברא
 ןיעבראל ירוסה םרפא לצא הדגאה רמאמה הז ןיעכו ,'וכו םוי םיעבראל 'תרצונש הפיטב ולקלקש רמוא יאכז ןב ןנחוי
 וה ארה לע אדלומד אחרואל הולבח ןונהד לעו 'וכו התומדב םלטצמו ררתשמו המאד אעברמב אשנרב לבקתמ ןימוי
 אל םוקי תלמ .םוקיה לכ תא יתיחמו 8 : 418 דצ ג"מ קלח ח"מ 'יעו' לבחתא ןימוי ןיעבראב אוה ןימוי ןיעבראלד
 (!הימויק סויק ןושל םוקי שרוד היכרב 'רָו ,(ף איי םירבדב דועו) 'וכו חמיו יפב ךומסבו ןאכ השרפב קר חאצמנ
 יפל אוהש 'רנו ,ונמוקי םוקי שרוד ןיבא 'רו ,ע"בארב םג 'יעו המדאה ינפ לעש יח לכל ,ללכ םוקי תלמו תוירבה יולכ
 ייפב שרפמ ןכו ,'וכו ןיקל ואלת 'ולכ וילת שיקל שיר םשב ליר רמאמ ךמסנ הז שרדלו ,ןיקל ראות ונינפלש 'יגה
 ייגהו ,'וכו ןיק ותואל ואלת ןיק סקיו ייתכד וגרהו ויחא לבה לע סקש ןיק היה הז (ינמוק) ינמוקי טיייכו א"יכ ריב
 ויד ייגו יולת היה ןיק ריפד 'יג יפל םג ןינעה שוריפ עמשמ ןכו ,גייכו וייכו 'א א'יכ י"פע םג תמייוקמ (ואלת) וילה
 ןכו יטוקליבו ןפר 'ע ךורעבו כ"יכו פייכב ייגהש -ומכ :יוכו יולת/היחש ןיק הז א'ס ןמסנ לייכ ןוילגבו ,'וכו היח ןיק הז
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 'שיא רמא וינפב אלשו ,'ונו קידצ יתיאר ךתוא יכ -חנב רמוא אוה ןכש וינפב :אלש ולוכו :וינפב
 ימלש וחבש תצקמ םירמואש ּוניצמ רמא ילילגה יסוי 'רב רועילא 'ר ,(ט ו תישארב) 'וג םימת קירצ
 יכ י"יל ודוה .רמואו ,(ג ופ םילחת) ךישעמ :ארוג המ םיהלאל ורמא ינש םלועה :חיהו רמאש 6

 : (א תיק פש) ודסח םלועל יכ בוט

 75 רועל 'ר ישמ היכרב 'ר ןנחוי יר םשב ןדוי 'ר יוגו ךל חקת הרוהטה המהבה לכמ ב
 ןמו ויפמ האמוט רבד איצוהל אלש ידכ תובית שלש היבקח םקיעש וניצמ עשוהי 'ר 'שמ בקעי 'ר
 ,האמט המהב ינמיס רמול אבשכ ףא ןדוי יר רמא ,איה הרוהט אל רשא אלא 'תכ ןיאהאמטה המהבה
 ,(ד אי ארקיו) הרג הלעמ "יכ :אלא יתכ ןיא סירפמ ונניא יכ למנה תא  ,הליחת חתפ הרוהמ ינמיסב

 ,'6 יס ויכפ סבכ סכקיה | ,(יב זימ) סט יפנכ ספקיפפ ,('3 'ל) קכפ 'פ ססקיקפ ,'5 'ג סיסספ 5 |: סט סילקס 'קיי 2
 : יד יס :3/+ -יג יי 'פ .סומסמ טכדמ ,יכ יס טייפ .סבכ כנדנב ,יד יס סקס 'פ ייס סלטיו סעוסנס ,'ו יס פקס "9 סעומנפ
 | :ס"כ 'כ עוקלי 8

 שיא /[ך] ינפל . . יכ ,מכ1א הזה רודב ינפל קידצ . . יכ [וגו --יכ | ₪ רמוא אוח ןכש ןינמ [חנב -- ןכש 1
 אוה וינפב אלשו  [רגו -- אלשו | י היה . . שיא חנ רמוא והמ וינפב אלש ,?אְָד וינפב אלש היה םימת קידצ
 חנ רמוא והמ . .:('2 אלש) אלשו ,[5 היח םימת . . (ף שיא חנ) שיא רמוא והמ . . אלשו ,ן םימת . . שיא רמוא
 וינפב ,?אְד וינפב ינפל קידצ יתיאר ךחוא 'יכ 'יתכו ,*א  ויתורודב . . קידצ וינפב אלשו ,ֶזְד ויתורודב היה . . שיא
 .מיכג?אחוהד ילילגה . . יר לש ונב [ילילגה --'רב | מאו רזעלא 2 | י הזה רודב ינפל קידצ רמוא וחמ
 לש | מ ל ,ן רמואש ,ל יאש [יכאך םירמואש* | מ וניצמ המ | מיכנחופד רמוא .א [רמא | אפ יל
 וינפב אלש .םיכגחפ [רמואו 8 | א וינפב היבקה לש ,םואְוְד וינפב םלועה . . לש ,כנזךפ [םלועה . .

 : .םגפ רזעלא | םשב | ל.היכוב ןב :%אד - . 'רו [כנןפ היכרב 'ר* 5 | | או וינפב אלשו ,?אָד רמוא

 | אד םשב ,ןמשמ ,כ)פ םושמ | ן ןנח רפכד ;כ)אפד ןינח רפכד ₪. [בקשי | אד 'רו  גפ [ר 6 | "אוד רזעילא

 ,כ"אופד 'שלשו םיתש ,'א יג [שלש | ₪ בותכה םקיעש ,1 סקע . - ,'א םקיע ה"בחש | יול ןב =, [עשוהי
 | ג?אחד :ויפ ךותמ :כ'א]פ [ויפמ | ג הנוגמ [האמוט .| ?אְוְד הרותב ₪ :1'אפ [תובית | 1 שלש םיתש

 [האמטה 7 | :ן"אַוְד -. .ותשאו שיא העבש העבש ךל חקת הרוהטה המהבכה (?אָד לכמ ד"תה) לכמ [ןמו
 | פל יל [כגאד איה* | :ןאכ (] ןכו) 'תכ ןיא | ן'א האמט רשא :ך איה האמט רשא :ן האמט איה רשא
 | כו יל המהב | כנ?אופְד פחל ₪ .אח [רמול | כ"אופְד השגמ (ו ןב .פ רב ,כ יר יב) 'רב ₪ א [ןדוי 'ר
 אלא (1 ןהל .חתפ ,2 םהל חתפ) חתפ אל [הליחת --- ינמיפב 8 | ל יל "7 האימט ,2 האמוט [גא]פְ האממ*
 ,גיאחו [ונניא | "א הרוהט המהב . .אלא םהל חתפ אל ,ן הרוהט . . אלא חתפ אל 2375 הרהט ינמיסב
 | .יכנ!א אוה -. [הרג | ןאכ (גן ןכ) 'תכ ןיא | הסרפ ₪ [סירפמ | יאְד אל ,כפ וניא

 יכ ביתכד 'וכו וינפב אלש ולוכו וינפב םירמוא 'וכו וחבש תצקמ רזע לא ןב הי סרי ר"או םש ןיבוריעבו ,'וכו
 דמל התא ןאכמ רזעילא 'ר רמא אלא םימת קידצ רמוא אוה ןלהלו 'וכו .יתיאר ךתא יכ קתעוה ג"המבו ,'וכו ךתוא
 י'כבו 'יסופדב 'יגהש ומכו וינפב כי'ג עמשמ .'וכו רמאש ימלש 2 :וחבש לכ אלו וינפב םדאלש וחבש תצקמ ןירמואש
 אותו 'א חייק םילהת יתנייצו) ו ד פח ם לו ע ל יכ רתסנ ילבו ךישעמ אר וכ המ חכונ ילב ביתכךמ דמלו יתנייצש
 גיל גיייבו חייבו פ"יכו ל"יכב ןכא ,(ו'לק םילהת םירחא 'יסופדו א''דפפ 'דבו ,ז"ק םילת ןמסנ וי'דבו ,ללהבש 'וכו ודוה
 וניצמ רמוא ילילגה י'ר לש ונב א'ר םש ייגהו 'וכו ודוה 'פה אבוה אל ירפסבו ,וינפב אלשו וינפב הז רמאמב
 לש וחבש תצקמ רמוא םא ךישעמ ארונ המ םיהלאל ורמא ינש םלועה היהו רמאש ימ לש וחבש תצקמ םירמואש
 המהבה ןמו כיכאש 'וכו ידכ תובית שלש ףיסוטו ךלוהו בבוס .םקיעש וניצמ 6 :ו'בל ו"'ק םלועה היהו רמאש ימ
 תחא םוקמב תובית עברא ירה (איה תלמ יתפסוהו) איה הרוהט אל רשא המהבה ןמו אלא האמטה
 שרפל ךירצ תובית שלשו םיתש םירפסה ראש ייג יפלו .'א א'יכבו ונינפל הנוכנה 'יגהש ומכ תובית שלש םקיעו
 םש 'תכ ןיאנ (ח 'ז) הרוהט הנניא רשא המהבה ןמו הרוחטה המהבה ןמ 'פב תובית יתשו הז קוספב תובית שלש
 םיתש יוגה ןכא ,ומוקמב ךומסב שרדנ אלו ןאכ אבוה אל קוספה ותואו ,(ויזרהמ 'יפבו ת'יפיב 'יעו) האמטה המהבה ןמו
 ,תקח יפ ריימבבו אמוחנת ישרדמבו אתקיספב תורוהט תורמא יי" תורמא שרדב הרפ אקספב םג אתיא תובית שלשו
 ויפמ 'וכו ידכ 'וכו וניצמ ליביר םשב הל ירמאו ןינח רפכד בקעי 'רו 'וכו היכרב 'רו ןנחוי ריישב ןדוי 'ר אתקיספב ייגהו
 אמוחנתבו ,האמטה המהבה ןמ רמא אלו (הרוהט אל רשא םש א"יכבו) הרו הט הגני א ר ש א המהבה .ןמ ד"הה
 חלשיו אמוחנתב הי'כו) יול ןב .עשוהי 'ר קר רמאמה לעב ר"מבבו םש אמוחנתבו (ב'צ הרעה שייויעו) תקח יפ ביימ
 ,איה הרוהמ אל רשא 'פה אבוה םש במ אמוחנתבו ,(אמתס היל סירג 'ג 'יס 'א םשו ,'ד ייפ ביי םילהת שרדמבו
 םש םיחספבו ,שייייעו םיקוספה וברעתנ ריימבבו ,(חלשיו אמוחנתב 'יעו) הרוהט הגניא רשא 'וכו ןמו תקח אמוחנתבו
 , רבד איצוה אלו .תויתוא הנמש בותכה םקע ירהש ויפמ הנוגמ רבד םדא איצוי לא םלועל ל"ביר רמאד רמאמה ןושל
 ןכא ,אתקיספב ומכ םירמואה תומש ריייובו ,(סי'דב 'יעו) הרוחט הנניא רשא המהבה ןמו 'וכו ןמ ינש ויפמ הנוגמ
 םיתש םקע רחא םוקמבו .הרוהט הנניא רשא המהבה ןמו יוכו ינש יוכו תויתוא 'ח ה"'בקה םקיעש וניצמ םש ייגה
 בכרוחו ;איה הרוהט אל רשא אלא רמוא וניא איה האמט רשא 'וכו ד"הה ויפ ךותמ 'וכו אלש ידכ הרותב תובית שלשו
 תוארקמ המכ .היבקה םקע ןג חו י 'ר רמא 'יגה ר"יספבו ,םש םיחספב רמאמה סע אתקיספבו ונינפלש רמאמה םש
 המהב ינמיסב חותפל אבשכ םש רמאמה ןונגסו רימבבו אמוחנת ישרדמב ןדוי רי'א היכו .ןדוי 'ר רמא 7 = :'וכו
 תותפל אבשכ ףא השנמ ןב ןדוי ר"א ייגה -ר"יובו אתקיספבו ,(הרוהט ר"מבב) הרהמ ינמיסב אלא חתפ אל האמט
 יג .ייס יא םילהת ידמב השנמ רב .ןדוי ריא היכו ,(הרהטב אלא ר'יוב) הרהט ינמיסב אלא חתפ אל 'וכו םהל
 .ןתיל היבקה .שקיבש העשב .ףא .השנמ 'ר יב הדוהי ריא ר"יספבו ,הרהט היגהל ('הרוהט דוקנ לייכבו ,ג"'חעו
 ,'תכ .ןיא .סירפמ ונגיא יִכ 8 ;םירבד תַפְסוהְּב רמאָמה לכ םשו 'וכו .תורהטהו תואמטה היחו המהב ינמיס השָמל

 .טְהָוּרָה 
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 וניא הזה רצויה ןתנוי יר רמא (ה שש סש) ושפנ האנש םמח בהאו עשרו ןחבי קידצ יי :
 תא הסנמ היכקה ןיא ךכ ,ורבישש רע תחא וילע שיקל קיפסמ וניאש- םיערעורמ  םינקנק קרוב
 עדויש העשב הוה ינתשיפה הנינח ירב יסוי 'ך רמא ,ןחבי קידצ י*י םיקירצה תא אלא םיעשרה
 קיפסמ וניא הער איהש העשבו ,תנמתשמו תחבשמ איה השתוכ אוהש לכ ,הפי ולש ןהשפתש

 קידצ י*י ינש םיקידצה תא אלא םיעשרה תא הסנמ היבקה ןיא ךכ ,תעקפנש רע [תחא הילע] שיקל 5
 ןתונ ימ לע  ,ער החוכ תחאו הפי החוכ תחא תורפ יב ול ויהש תיבה לעבל רועל 'ר רמא ,ןחבי
 י*י איד ,ןחבי קידצ י*י םיקירצה תא אלא הסנמ היבקה ןיא ךכ] ,הפי החוכש התוא לע ,לועה
 :'ונו קידצ יתיאר ךתוא יכ [הבתה לא ךתיב לכו התא אב חנל ייי רמאיו]חנ הו [ןחבי קירצ

 םדאה הכש תצקמ םירמואש וניצמ יא הירזע ןב רועלא יר [וגו קידצ יתיאר ךתוא יכ)

 סיכיטס יט ,סיכפו ד"לפ ןטקל ,ג' יק .שיי סילסס יכיכע 'קלי ,דייככס 'כ סילקפ 'קני ,(ס'פס) עייעט 'כ סיעשי 'קלי 1
 : סט סיעש 'קלי 6 :  " "ק םופט כ"ט סעוסנס ,'כ "ק  לכיו לעוסנס ,'ד 'יכ 5"* סיפסמ טכדע | ,(ז"ע '3) יל ידוד 'פ נכ

 : יכ סי" ןינוכיע .נ"ק ייפ ךסלעסכ יכפס ,'נ יס ו"כ סילסס יכיכע 'קלי ,5"טס יכ סילקס 'קל* ,ס"נ 'כ עוקלי 9 >

 תא קדובשכ ,(םש) י ונושבכ תא קדוב אוהשכ < [הזה | (היעשי) י'אפ ןנחוי | אד ₪ "תכ .כנופ [יי 1

 | ה וניאש יפל | כ םיער :מיאחְ םיעעורט :גופ [םיערעוומ 2 | מכ ילכה תא קדוב אוהשכ ,(םילחת) ו ונשבכ

 ,(ייעשי) יג'אזחופ ורבוש אוהש ,(םילהת) י ונריבשיש | מ ןהילע ,?אד פהילע .ייכנ'אחופ [וילע | מינו שיקהל
 שיקמ 'יפא םיפי םינקנק קדוב אלא 'ם ₪ קרוב אוה םיפיה אלא 'ג'אחו [ךכ | מ ןרבוש . . אד םרבוש אוהש -

 םניא . ..וליפאש . . םינקנק קדוב אוהו ,מ = ןירבשנ ןניא . . םינקנקב . . אלא ,'כ -, רבשנ וגיא םימעפ המכ םהילע
 םירבשנ . . המכ וליפא . .וליפאש . . םינקנקב . . אוה ימבו ,(ייעשי) י .-, יירבשנ . . אוה המו ,(םילהת) י .., םירבשנ
 [אלא | מיכפ שרגנ םיכ םיעשרהו ינש דומעל 'ילוכי ןניאש ... [םיעשרה 8 | (יילהת) י קדוב [הסנמ | "אך <

 | 'א יל ,(םילהת) יפ םיקירצה [םיקידצה תא | (יילהת) י קדוב ימ תא ,מ הסנמ ימ תא אלא ,('יעשי) יכפ הסנמ אוה ימ תא-
 ךכל םהרבא . . םיהלאהו ,('יעשי) יאָד םהרבא תא הסנ םיהלאהו (י ביתכ) ייתכו ןחבי . .יי .1'אחופ [ןחבי -- יי
 ,(ילהת) י [עדויש | ן ןמז לכ [העשב | ינתשפה | ?אדןב .יכפרב 1 [ירב | (םילהת) יכ םהרבא . . םיהלאהו ,מכ ןחבי . .'ה
 לכ ,(םילהת) ו השתוכש ןמז לכ | זך הבוט [הפי | (םילהת) יִנאְזְד ונתשפש 4 | (ייעשי) יכנא]פך עדוי אוהש

 | (יעשי) י?אפְד תחבתשמ ,(יילהת) יכג'א] [החבשמ | פ איהו | ₪ השתוכ ;("יעשי) יכ] השתוכ אוהש ןמז -

 , . אוהש ןמז לכו , ('יעשי) י . . אוהש המ לכו ,(יילהת) ינפ תנמתשמ איה הילע- שיקמ אוהש לכו [תנמתשמו
 עדויש ,(ייעשי) יכג?אופְך ולש ןתשפהש עדוי (ם אוהשכו) אוהש [איהש | ₪ יל ,ו העשב [העשנו | 2?אְָוְד תנמתשמ
 | ל יל .פ תחא וליפא [ינאחוְד תחא הילע* | יכגחופ שיקהל 5 | [ך ונתשפ עדוי אוהש ,(יולהת) ו'א ונתשפש
 לעבל | רזעלא 6 | 'א 'ל םיקירצה תא | (יילהת) י ןחוב [הסנמ | (ייעשי) יכנאןפ-ך תעקופ איהש ,('ולהת) י תעקופש-
 ,יל הער [מגאופד ער* | יתש | ם שיש ,. היהש | מ םדאל לשמ ,אָד תיבה לעבל לשמ ,ל לעבל ['ינופ תיבה*
 חינהל .ילאפְד לועה תא ןתונ אוה ,גן לועה תא ןתונ ,'א [לועה ןתוג | מ האנ ימל .ן וז יא לע | 1א השת

 ןיא ךכ חני -- ך** | ל ל .מימ .?אְד תאז [ינ'אחופ התו** | םינאחוד לע אל :פ [לע 7 | מ לש
 /גאְ ןחבי . . ייי ינש םיקירצה . . הסנמ היבקה ךכ ,ן ןחבי . . 'ה ןיקידצה תא הסנמ הייכקה ךכ ,ף'ו כו ה"בקה
 . . רמאיו [] הבתה -- רמאיי* | אל יל .*אד ןחבי . . יי"  [מו ןחבי -- איר* | ל יל ,א ןחבי . . "+ ה"בקה ךכ
 = /[מיא רמא רזעלא 'ר .כגופ רמוא הירזע ןב . .יר 9 | ם?אְד חנל . . רמאיו ינש ,21] הביתה . . רמאיו 'נש ,1א ךתיב

 | םדא לש וחבש | . יאש [םיכאְ םירמואש* | ?אך הירזע ןב . . ר"א

 יב אייכב קרו ,לי'צ ןיאו גייכו ויכו פייכו ודב םג היכ ונינפלש "יגהכו ,הניטנאטשנוק סופדב וניא הז לכש כיג
 הסנ םיהלאהו יוכו רחא יהיו 'פל היינפבו ד"לפ ןמקל םג הררסנ החיתפה .'וכו ןחבי קידצ יי 1 :כ"'מב הגוהש ומכ ייגה

 הכו רצויה םש ייגה ןתנוי יר רמאמבו ,היינפב ח'ביר רמאמ עטוקמ ןכו ד"לפב החיתפה העטוקט לייכבו ,םהרבא תא |
 ןהילע שיקהל 'וכו וניאש (עער 'ע ל"תמע 'יעו םיערעורמ 'וכו םיתב יד וייס גי'פ תוינעת 'שוריב אתיא ןכו) םיערעורמ םינקנק
 םירמאמה רדס ךפותמ םש 'יסופדבו) יוכו ןהילע שיקמ אוה וליפאש םירורב םינקנק קדוב המו םרבוש אוהש דע תחא .

 קרוב אוהשכ הזה רצויל דיהמל לשמ רי'במ קתעוה יש ייס מ"הונמבו ,(ווכו ינתשפה ןתנוי רי'א. שבתשנו םינושארה
 םיפי םינקנקב קדוב אוה ימבו ורבוש אוהש דע רחא םעפ ןהילע קיפסמ וניאש םיעעורמ םינקנק קדוב וניא ונושבכ
 תא: 'וכו דומעל ןילוכי ןניאש םיעשרה תא הסנמ וניא הי'בקח ךכ ןירבשנ ןניא םימעפ המכ םהילע שיקח וליפאש
 םשו) שייייעו רישהשב םג םירמאמה השלש תצק רחא ןונגסבו רחא רדסבו ,נ'חעו 'וכו םיקידצה תא: הסנמ אוה ימ
 ןחוב אוה ימל ןחבי קידצ יה םש םילהת שרדמבו ,(נ'חעו יוכו ונושבכ קדוב אותשכ הזה רצויה ןג חו י רייא ייגה
 ינתשפה אנינח ירב יסוי רי'א 'וכו שורחל לועה םושל ןחוב אוה ימל הברה תורפ ול שיש רכיאל לשמ 'וכו םיקידצל
 יפל- רתויב וילע שיקמ אוה הפי ןתשפהשכ לבא עקופ אוהש יפל רתויב וילע שיקמ ןיא השק ןתשפהש ןמזב הזה
 ,'וכו םיקידצל הסנמ אוה ימלו שרגנ םיכ םיעשרהו ינש יוכו םיעשרה תא הסנמ הי'בקה ןיא ךכ ךלוהו חבשמ אוהש
 וב הדוהי ריא וכו הזה ןתשפה הנוי ר'א םש 'יגהו הסנ םיהלאהו 'פל 'וכו קידצ 'ה החיתפה אריו אמוחנתבו
 אמוחנתבו ,'וכו תורפ יתש ול שיש תיבה לעבל רזעלא ריא וכו עוער ןקנקו ילכ לע שיקמ וניא הזה רצויה םו ל ש
 תחוכ תביתכ ןכו .הפי החוכ 6 :'וכו ןתשפה תא האורו שתוכ אוהשכ הזה ינתשפה יא ג י ריא םש תומש ב"מ
 יתהגהו ,י"מב שיייעו ער וחוכש יוכו הפי וחוכ היהש 276 דצ ליעל ןכו  ,גייכבו ו"דו ר"פדב םימעפה לכב ןאכ
 ןיא ךכ יתפסוה ןכו יתמלשהו תודחא תובית ןאכ וטמשנ ליייכבו  ,ה"נפ ןמקל לייכב םג ה"כו. ע ר" החוכ תחאו
 השמ אצי אל המ ינפמ וכו םירמו ןרחא ארקיו.'פל םש ירפסב. .'וכו רזעלא 'ר 9  :ג'חְעו יוכו אד 'וכו הייבקה
 רמואש ונוצמ: רמוא הירזע ןב א'ר וינפב םדא לש וחבש םירמוא ןיאש א"ד 'וכו םירמוא לארשי ויהי אלש םהמע
 םימת קירצ שיא חנ 'וכו רמוא אוח וינפב אלשו 'וכו יתיאר ךתוא יכ חנב וניצמ ןכש וינפב םדא לש וחבש תצקמ
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 (םש םש םילהת) י"* בעתי ,תרתומ ותשאו רתומ ומד תמ אוהש ימכו סיווטיטיז והשעו ותענוק ריסה ןמחנ רב
 ילע התלמגש אלא :ןניבל יניב המו יתישע ןב ושע רשאכ (ח םש סש) ינו ,ןינודינ אלו םייח אל ןניאש
 [כזכ ירבוד] דכאת  לובמה: רודב רבדמ :(גי בי ביש) תומת אל ךתאטח ריבעה ייי םג יל התרמאו
 סמח ץראה האלמ יכ ,המרמו] ,(רי דכ בויא) 'וגו חצור םוקי רואל ,םימד שיא  ,ןרובידו ןה
 5 םניבל יניב המ: ,יתישע ןכ ושע רשאכ ינאו , [ןינודינ אלו םייח אל ןנואש י"י בעתי , (גיי ור תושארב)
 :הבתה לא ךתיב לכו התא אב יל תרמאו ילע התלמגש אלא

 ב יר םשב המחנמ 'ר הדוי 'ר םשב  'מוחנת יר (ז אי םילהת) 'ונו בהא תוקדצ וו קידצ יכ

 ירד איעשוה יר  אייח ירד אייח 'ר ןוגכ  ותנמוא ןב בהוא םכחה ,ותנמוא ןב בהוא םדא ךל ןיא רעל
 חנ הז (סשפש) ומינפ וזחי רשי  ,בהא תוקרצ י'י קידצ יכ ותנמוא ןב בהוא ה"בקהו ,איעשוה
 10 : 'וגו התא אב חנל י"י רמאיו

 :'ו ים יי סילסס טכדע ,178 75 ליעל ייעו ,סינכפ יל סילסס 'קלי 7 : 222 75 ליעל 5 :'ע 'ס "פ 'ס סילסס טכדפ 2

 גאוד היל יטא ,מ ריתה רמא ,!אך ריפה רמא ,'יע רפה :כג] [ריסה | יאְד ינמחנ :מג'אופ [ןמחנ 1
 (ם רפה) וישכעו (?אפ ושכעו) תמכ בושחו אוה תוכלמב ררומ אלה דודל תושיא שי יכו לואשל רמא ,"ַל ריסה לואשל

 ,!ך םיווטוטיז | מיכגאופְך ותוא השעו ,) ואשעו | מ ותשא ;"עפ ותעבוק .ְד וינפמ יתענוק | "אפ" ריתה \

 י !ף סויפוטיז .*ףך תויטיטיז ,] סוטויטיז ,ז/ סוטיוטז ,"ָןנאְד סוטיוטיז ,ע סוטייטיז ,"ץ) סוטיטיז ,?ך סיטוטז מ סיטויטוז

 .יעבכג!אפ [ומד | "אד אוה .יעבג'אופ [אוהש | 'א ימו ,?אד ולאכו ,גופ ומכ .יכ ומכו | 1י תווטטאיז ,] תו"

 י'תכד םימד תוביפשו שיל ןב יטלפל ויפ לע דוד תשא לכימ ןתנו לואש דמע = /מיכנ'א]'ך [תרתומ | אד ומדו
 גאוד (ך גשיו) בסוו ינש ןגרה גאוד לבא יי (פ יגהכב עוגפל) ינהכב די (?א חולשל) חלשל ךלמה לואש ידע ובא אלו
 ,גופ [רגדמ | יכ'אנ אלו 8 | מפ המ | 'א ושע רשאכ יתישע יגאו 2 | אפ ייי ינהכב (פ 'וגו םינהכב) עגפיו ימודאה"

 | ?אד יל ,1י בזכ ירבוד ,ל דבאת [מכג'אופ בזכ (םג ירבד) ירבוד דבאת* | מכ?א = בזכ (כ ירבד) ירבוד א"ד <
 ןה ,] ןנרבדמו ןה סחנפ 'ר ,1א םתורבדמו םה 'מא . . 'ר .ף ןתורבדמו ןה 'מא סחנפ 'ר =, [ןרובידו 4
 לוטקי ,פ [וגו | יכג!א המרמו -. [םימד | אד ןהיתורבדמו ןה רמא (*א סהגפ) סחניפ 'ר בזכ , ) ןתורבדמו

 . . יכ ינש המרמו ,ן ץראה . . המרמו ['אפ סמח -- המרמו* | .כנאְד בגגכ יהי הלילבו ןויבאו ינע (21 לטקי)

 נעתי [מכנאוד ןינודינ אלו (ם ןויח) םייח אל -- בעתי* 5 | ל יל ,י סמח . . יכ ביתכו ,2ג"אָד םהינפמ סמח
 | םיכג?אוד המו .אפ [המ | 'א ומז רשאכ יתישע ינאו | ל יל ,י . . ןייח אלש וליא 'ה בעתי ,פ 'ו כו אל ןניאש ..
 ביתכ 'וגו . . אב א'ד ,?א = 'וגו התא אב איד .כג'אופ [יכ 7 | ?אְד הבוט ינתלמגש ,מיכנ'אופ ילע תלמגש 6
 (כג'ְד ירב) רב הדוהי | א יל רעל --םשב | י'אפ םוחנת | או יל .כנָפְד ומינפ וזחי רשי [וגו | ך ₪
 (ן רב) 'רב רזעלא 8 | ('ך יל רזעל ---'מחנמ 'ר) ם סחנמ ,י ימה ,כגְד אמה ,ן [המחנמ | 3187 ןומיט
 לבא ,'] םכחהו ,ן םכח ,!ְך [םפכתה | (ךומסב ןכו) יגאְוְד ותוגמוא ,פ [ותגמוא | ך יסוי רב רזעילא ,יכנ]פ יסוי
 ,?א איעשוה ירד ,ָב אייח יבר יבד [אייח 'רד | !ך יל איעשוה 'רד -- ןוגכ | (א 'ל ותנמוא -- םכחה) ףך םכחה

 | יא יל .י'א אייח 'רד ,ב היעשוה יבר יבד [איעשוה ירד | יאד'רו :גופ [ר | א יל ,!י איעשוא 'רו

 | ?אוד חג לא 10 | *אד ןב תא .יג'אופ [ןב 9
 לש ותעגוק ריסה גאוד רבע ןושל ריסה שרפל רווחמו ,יוויצ ןושל ריסה שרפל ('ריסח דוקנ ןכו לואשל גאוה היל
 ימכו וירב םג 'יגה חילפ ןמקלו) 'וכו רתומ ומד תמ אוהש ימכו גרהיל שקבתמ 'ולכ (?סיווטיטיז והשעו ונממ דוד
 תופסוהב 'יעו ותמת ותיער ותשא ותענוק תארוהו ,רסה עגק יעבו ,סוטייטיז 'ע ךורעב םג אתיא ריפה 'יגהו ,(אוהש
 ,םינפב בשוי התאו ץוחב תדמוע ךתיינוק זי'כ יס ב"כ םילחת שרדמב ןכו /562 דצ איח ל"תמעב רעשיילפ 'חה
 רמאמה הגוה  אשראוו ידב- אילרת י'ר  םש יקליבו): סושייטוז 'ע ךורעב ןכו ךתעגוק 'יגה זיפות 'ר םילהת 'קליבו
 גאוד הז ןוא ילעופ לכ תאנש 'ה רומזמ םילהת שרדמב שרדה ןכו .םייח אל ןניאש 2 :(שרדמה יסופד יי'פע ונינפלש
 ןיא- תוטוידה העבראו  םיכלמ השלש ןנינת ןמת ןידב ןידמוע אלו ןייח אל ןניאש בזכ ירבוד דבאת 'וכו לפותיחאו
 י'כ רי'ב ייפב .וכו ושע רשאכ ינאו :ב"מ ייפ ןירדהנס 'יעו 'וכו לפותיחאו גאוד ןה ולאו ב"הועל קלח םהל
 ינאו ךימסדמו ('ח םש םילחת) ךדפח בר ב ינאו ךימסו 'וכו ינאו סומינולק 'רמ שוריפ רמאמה הזל אבוה

 ךכ: ךדסח ברב ינאו 'יפ ךתאטח ריבעה י"י םג תרמאו יגתלמג ךדסחב אלא הירוא השעמב ךתומכ יתישע עמשמ .
 ךכ סה ואטחש ומכ םניבל: יניב המ יי": בעתי המרמו םימד שיא ךינפל יתשקב עישבר ה"כקה ינפל רוד רמא
 ללפתהל- ךתיב אבא ךדפח ברב ינאו ךינפל הבושתב ורזח אל םה לבא הירוא תשא עבש תב השעמב ינא יתאטח
 םימעפ ליעל יתוריעה .רבכו ,גיייכו ו'יכו פייכב א * ד ןאכ גייל ןכו .לובמה רודב .רבדמ 8  :כ"ע ינוע לע תודוותהלו
 ןמ ןאכ ןיאש ןתורברמו ןה רמא סחנפ 'ר ןאכ גיל ל'יכב .ןרובידו ןה :ָא"ַד תלמ ילב םירמאמה רובוח לע .תונוש
 בתכ ןכו  ,הז ןיא ס"מב 'וכו רמא סחניפ 'ר רמאמלו 'יסופהה 'יגב בזכ תלמל אבא שרדמ ןוילגב ןמסנ ןכו ןינעה
 ,257 רצ ליעל לובמה: רודב הז קוספ שרדנ ןכו  .'וכו םוקי רואל 4 :שייייעו 'וכו ג'ל בז כ ןרובדו ןה ת"פוב

 : 249 רצו: 222 דצ ליעל ייימבי 'יעו םירפסה ראש ייג י"'פע ןינודיג אלו םייח אל ןגיאש דע 'וכו המרמו יתמ

 הבתהי לא 'וכו התא אב הביתה הז ךתיב אבא ךדפח ברבו יתישע ןכ 'וכו ינאו ןאכ שרודש 'רנ .'וכו רשאכ ינאו 5
 ןמוא- לכ רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר 'וכו קידצ יכ םש םילהת שרדמב .'וכו בהוא םדא ךל ןיא 8 = :לידר ייחב 'יעו
 ליעל ייעו יוכו ןה תותכ עבש ומינפ: וזחי רשי והמ תוקדצ. בהוא קידצ אלא ןכ וגיא הי'בקה לבא ותנמוא ינב .אנוש
 ןוגכ  טוקליח ייג י'פע היגה  כ"מבו ;איעשוה 'ר ןכו ותעיס ינב בהוא היהש .אייח 'ר ןוגכ :םש י"מבו 178 דצ
 ריעהו אייח ירל איעשוא ירו איעשוא ירל אייח 'ר ןוגכ ליצש רעיש איאבו ,אייח ירד ייעשוה 'רו 'יעשוה ירד אווח יר

 3 ריָסָה. = ) 66
 19 ן 1367086115 ץ80ל8.
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 םהו רקיע תא םהלו ךל היהו יול ירד היתעד לע ,םהלו ךל אוהש רבד םהלו ךל היהו אנהכ רב
 | : ןתא ךירצ םא אלא רבד סנוכ םדא ןיא ךילא תפפאו [הליפמ

 : הביתה תיישעל ןכיש הז השע ןכ םיהלא ותא הוצ רשא לככ חנ שעיו (בכ

 בל השרפ

 הז 6 ה סילהת) 'וג בזכ ירבד דבאת יוגו ךתיב לכו התא אב חנל ייי רמאיו א ז
 (םש פש) המרמו םימד שיא ,ןתורבדמו ןה רמא סחניפ יר ,ןרובירו ןה בזכ ירבוד  ,לפותיחאו גאור 5

 תוירע יוליג ריתיה הז ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג ריתיה הזו םימד תוכיפשו תוירע ינליג ריתיה הז
 לאומש רב ןמחנ בר רמא תוירע יוליג ריתיה הז ,(אכ זט ביש) ךיבא ישגליפ לא אב םימד תוכיפשו

 : ם"לפ ןעקל 6 :  יי " ק 'ס סילסס יכיכע 'קל* ,ס'לכפ 'כ סילקפ 'קלי 4 | : סט עוקלי 8

 [כנ'אופ"ל תא* | 'ך אבא [יו* | ח יר | 'רח תעד לעו :כנלאד היתעד לעו .'א דיע [ו"ל היתעד לע"1
 (יכ םילפט) םיליפט .חופד ךל (ןד הלפט) הליפט .?ך'א הלפט ['ך הליפט* 2 | "ל רקע | יא?ְך התא
 רבד אלא :ינחפ ול ךירצ היה ןכ . .אלא ,כ'א ול ךירצ ןכ םא אלא | ןיל רבד | "ל ןליפט .יכ'א ךל
 ,פ ןכוש :רבנחפ ןכש | ופ 'ל .?%א השע [הז | כג?אְד ותוא ,ן [ותא 8 | ?אְד ול ךירצ וניאש ,ן ול יוארה

 | םיכאפד ירבוד ,גו [ירגד* | כאפד -- "תכ ,1] [דבאת 4 || ?א ךייש ,ן הכזש ,!י ןויכש ,א ונוכש ,ך ןוכיש
 דבאת - [לפותיחאו 5 | כנ"א]פד גאודב רבדמ ,מי [גאוד הז | 2נאְד ייי בעתי המרמו םימד שיא [וגו

 פ םוכו ,ב ןרכודו ,2 ןהירובידה | | ןְ] יבד 'באת [ירבוד | = )] לפותיחאו גאוד הז בזכ (] 'בוד) 'רבד

 --הז | (ךומסב ןכו) ריתה | י יל םימד -- הזו -- הז 6 | כ?אְד ןהיתורבדמו ,י'א פתה ,מרגופ [ןתורבדמו
 (?אפ אב) לפותיחאב ינש ,מיכ] אב ינש ,ןיְך אוב 7 | כ"אפד 'ל ,'א ימא הז /מָנ תוירע . . הז ,י] [םימד

 וילע אבאו 'תכד םימד תוכיפשו ."ל . . 'והו ילא אובאו ₪ .מיכג'או'דך [ךיבא | םיכ!א ישגלפ | ?אפְד אוב
 . . הזו ,2 [תוירע -- הז | אפ ודבל ךלמה תא (?א[ָד יתכהו ייתכו) יתיכהו םידי הפרו (פ עגיי) עגי אוהו (פ וילא)
 | מ יל .'א םינהכה ריע בונ לא דוד אב רמא הזו ,יאָוָפְד םימד תוכיפשו תוירע . . (8 הז ןכו) הז ,1 תוירע

 (םנ ברד) ירד הירב | א תימחנ בו ,יפ הימהנ ,כ'אְוְד ןמחנ ,]..' /₪ [ןמחנ בו | יל רמא
 | -. 'יא לאומשד הירב :מינ?א|פְך לאומש

 ןמכ םייפורג ןייורק תיזה יפנעו 'וכו ייפ ךורעבו יוכו ץוח הי'דב 'א א'פ קיב תופסותב אבוהש המו ,(י"מב שייייעו
 ל"תמעו רוחי 'ע עי'עו שייייעו תיפרג 'ע ךורעב ונינפל אתיל ודבל םש ול שי דחא לכש םינפגב הרומזו הניאתב רוחי
 א ב א 'ר רמא אתיא םשו .וילפ ןמקל ליייכב סג היכו םיניאתל יתחגתו ,890 רצ ןעמאננעצנאלפו 287 רצ ביח
 שרפמש ריב 'יפמ עמשמ ןכו ,םירמואה תומש ןאכ ופלתתנש 'רנו 'וכו תועיטנל תורומז ומע סינכה אג הכ רב

 לע םלשוה ליייכבו ,ש"שרה 'יחבו תייפיב סג 'יעו תוימענל תיכוכז רמאד (ספדנח 'יפבו טיייכב ה'כ) יו ל 'ר ד תעד
 ןינעל רמאנ 'וכו חנ שעיו ןאכ בותבש הז 'ולכ ןאכש הז .ןכיש הז 8 : גיתעו תליפט םהו יתחגהו יטיש יניב 'וכו היתעד
 חג שעיו 'פל 'ה 'יס ביילפ ןמקל אתיא ןונגס ותואבו .הביתה ןינב הז חנ שעיו תי'תע י"שריפב שרפמ ןכו הביתה תיישע
 תוכזב (ייסופדב םש הייכו) ןכיש הז ביי ייפ דילפ ןמקלו 'וכו היח המתב סוניכל ןכש תֶז 'וכו והוצ רשא לככ
 טיילפבו (ץראה לע וברו ורפו רבכ 'תכ זיי 'ח םשו ,'א 'ט תישארב) יוכו וברו ורפ 'וכו םיהלא ךרביו 'פל תונברוקה
 םש ןביו רדועו ,'ַז בי תישארב) 'וכו חבזמ פש ןביו יפל (ריפדב םש ח"כו) לארשי ץרא תרושבל ןכיש וז וייט ייפ
 לייכב חילפ ןמקל ומכ ןכיש תביתכו ,('וכו הנב תוחבזמ 'ג ט"לפ ףוס ןמקל שרדהו חיי גייו 'ח ביי םש 'וכו חבזמ
 ןירדהנס ולא ךיניע 'וכו תוכרב ךיניע שררב רישהשבו) 207 רצ זיל קלח חימב ייעו חרזמח ןמ וכמוס ןכיש הזו
 : וסיפרה םירחא 'יסופדבו ,םיבר ירחא תוטנל ןפ רמא יברב חדוהי ו"דו ר'פדב 'יגה 'וכו םיבר תב רעש לע 'וכו
 : (שייייעו בי'צקתת 'ר שייחש 'קליב תרחא ייגו ,תוטנל ןכיש כ"מ לעב תהגה י'פע

 יפל ו/י| רפח בותכש בזכ ירבוד שרוד .ןרובידו ןה 5 : איילפ וייכו 'ב א"יכבו ט'כפ 'א א"יכב .בל השרפ
 וכלתש םולשבאו לואש 'ולכ םתגהנה ןתורבדמו ןה שרוד פ"רו ,ןרובידו ןה בזכ ירבדו בזכ ירבוד ותביתכו ותאירק
 אב סולשבאל רמאש יוכו ע''ג ריתה לפותיחא .ריתיה הז 6 : ראלב אתונרבדמ ומכ תורבדמו ,לפותיחאו גאוד תצעב
 דועו יטיש יניב רפסה בתכב ירע יליג ריתיה הז ךיבא 'וכו אב 'מד ישו 'רע יליג ריתיה הז םלשוה לייכבו ,'וכו לא
 םידי הפרו עגי אוהו וילע אובאו קוספה אוה הזו (ךתחנ ראשהו) 'והו ילא אובאו ןוילגה רצל הלעמלמ ההיד וידב ףסונ
 'וסופרב הכו .ישגליפ 7 : םירפסה בורב הז קוספ אתיל ןאכו ,רפסה ףוגב לייכב ח"לפ ןמקל אתיאש (יב זיי ביש)
 .ריתיח תז | : ארקמב דירי אלמ שגליפ םימעפה בורב ןכא ,ישגלפ ןאכ בותכ ארקמבו ,גייכו 'ב איוכו ו"יכו פ"יכו
 יב א'יבו םייבכבש תופסותב שרופמו רצק רמאמה ןושלו ,'וכו ותענק ריסה 'וכו ןמחנ בר רמאדכו ע"ג ךיתה גאוד
 ריסה רמא לאומשד הירב ןמחנ ייגה ודו 'ב א'יכב םג ח"לפ ןמקלו ר'פדב םג ןאכ והנתיל תופסוהה וליאו ,ו"דו
 רמא שוריפה דגנו ,( וכו ותעגוק ריתה םש עטיק קרב תרתומ ותשאו יוכו ותוא השַעו ונממ ותענוק
 דישו ע"ג ריתה גאודו י'כ ריב 'יפב שרפמ 'וכו שיל ןב יטלפל ויפ לע דוד תשא לכימ ןתנו לואש דמע יוכו
 תוכלמב ררומ רודש לואשל רמאש ריישו םש דועו ,('ב ט'י ןירדהנס 'יעו) יתלוחמה לאירדעל האישהל ברימ ריתהש
 יוכו ותענוק ריסח ןמחנ רב 'וכו (ןמחנ 'ר) ןמחנ ןאב 'יגה כייכו ג'יכו ו"יכבו ,ותשא ותענוק ר י תה התימ בייחו
 ימא ההיד וידב שרופמ וא הגומ לייכ ןוילגבו ,(58 דצ ליעל י"מב 'יעו) וירחאו רמואה םש ינפל רמא תלמ רדענו
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 גי הביתה לא חנ םע ןיסנכנ תוחור וליפא איעשוה יר רמא וגו רשב לכמ יחה לכמו (טי
 םאר 'א הדוהי 'ר :  ןיפוג םהל ארבנ אלו תושפנ םהל ארבנש ןתואמ רשב לכמ יחה לכמו ריהה
 םלתמ היהו הביתב חנ ורשק אלא וירוג אלו אוה אל 'א הימחנ 'ר ,וסנכנ וירוג אלא הביתל סנכנ אל
 ,(יטל בויא) ךירחא םיקמע דדשי םא ותובע םלתב םיר רשקתה היה התיסוסל היריבט ןמכ תוימלת
 6 'ר ללפתנו תינעת ושעו ורקע אלש ןליא חינה אלו לארשי ץראל רחא רוג הלע הוורב הייח 'ר ימיב
 : הלוקל דריו רבדמה ןמ ומא תעגו אייח

 :והלבקת לא רכז רחא הצר הכקנ ,והלכק הבקנ רחא ץר רכז תיאר פא ויהי הבקנו רכז
 די ,הליבד ומיע סינכה רמא אנהכ רב אבא 'ר לכאי רשא לכאמ לכמ ךל חק התאו (אכ 5

 םיאבצל הבוצח םיליפל תורומז סינכה אנהכ רב אבא 'ר רמא ,הליבד וסנכמ בור הימחנ 'ר םושמ ינת
 10 אבא ירד היתעד לע] ,םיתיזל תויפורג םיניאתל םירוחי תועיטנל תורומז רמא יול יר  ,תוימענל תיכוכו

 עוקלי 8 : סימ 'כ עוקלי 7 :'3 גיייק סיסנז ייעו ,ויכקפס יכ בויל 'קלי ,סש טוקלי : 54 75 לעפ 2 - : דיל יכ עוקלי 1
 :ויפפ ןמקל 10 | :יע "קו '3 ''פ סט סעוסנפ ,דייי ייקו 'צ "יק סכ 3"ע סעוסנס ,סט

 חנ שע | יכנ'אופד וסנכנ ,?א ייסנכנ | ך'א םידשו =, [תוחוה | 5 היד ,'א איעשוא | ל . . לכמו [רשב לכמ** 1
 ,יכנ'אחפ [ארבנש | ותואמ ,י ןתוא | י"אוד יל :חל . . לכמו [כג'אפ רשב לכמ*2 | י"א הביתל | י יל
 (?א אימחנ) 'רו הדוהי 'ר ,פ [הרוהי יר | ן וב [פחל | יִוָד וארכנ ,כנאזחפ [ארכנ | ג וב [םהל | ?ַאְוְד וארבנש

 . - /1א הביתל . . ,נפ חנ סע :כאוְד ומע ,י הביתב 8 | כא רמא ,ילאפד רמוא | (בויא) יכנאד ₪ הימחנ
 | 5 הביתה לא | יפ רמוא .כנאוְד רמא | גפ חנ םע ,(םש) יכ ומע -. [וסנכנ | לבא [אלא | (םש) י הביתב

 ,?ף איריבט | ירגופד ןימכ .כא [ןמכ | ל תויומלת [תוימלת**4 | (םש) ו לפלתסמ ,?אְד םילתמ ,ירכ גאן [םלתמ
 | ךרושקתה | א אתייסופל ,] היתיסוסל .ירכ?אוןפ אתיסוסל | ילךכנאפ אי- /] הירבט ,ך הירבימ
 | ?אד ארוג .יכגופ [רוג | 'א לאע | כ םורדב . . ,י'אְד אבא רב :;ף אברב ,] [הורב 5 | אך םאר

 דע ,(םש) י ושעו ודטעו [ושעו | כג 'ל יאופְד ורקעש דע [ורקע אלש | יכנפ דמוע =. [ןליא | .יכנו ץראב
 | 1א אבא רב אייח 'ר ,ן הוורב הייח 'ר | (םש) יכאְך ללפתהו .ינְופ [ללפתנו | (םש) י תוינעת | ב ושעו ודמעש
 | 5 הלבקת | 'א רכזה | כופ 'ל ,אזד התצר [הצר | י הבקנ םאו | ₪ הלכק | א הכקנה 7 | כ וב =. [תעגו6
 | ופ וסנכימ ,ך?א ופינכמ | ג אויח [הימחנ | "אפ םשב ,ן םשמ 9 | וסע | *אד יוגו ,כנ'א] [לכאי -- לכמ 8
 =< עא [סינכה | ן אפפ רב אננח 'ר ימא ,כ ימא אבא 'ר ,יא'ָד רמא אנהכ רב אבא 'ר ,ן'אפ [אנהכ -- רמא

 | .י העיטנל | ומע סינכה =. [רמא 10 | ינאחפד תוגוצח .עע [הבוצח | ירע'אחופ ןיליפל | יכג?אחופד ומע
 לע | יעכג'אְד םיתזל | 'ל תוגיאתל ,ן הנאתל ,י הניאתל ,עכגאְד םינאתל [םיניאתל* | ך רוחיי ,כ'א םירוחיי
 | 5ך יול [אנהכ רב אבא* | ך ר | ךה תעד

 ,ניחב שייייעו אנוה 'ר דילפ ןמקלו אנומ 'ר כ''ג ןאכ 'יגה םירחא 'יסופדו ו"דו ר"פדבו ,אנוט 'ר יתהגהו ןוילגב
 :448 דצ ג'ח א'הגאו יב דייק י"הבמב םג 'יעו ינמ הנומ אנומ 'ר אוה דחא םשו ,אנוה 'ר ןאכ 'יסופד תצקמבו
 יתכדמ קיידמו יוכו 'ג םיפוגבו 'וכו עברא רמוא אוה תושפנב זיפ ףוס ליעל שרדנש ומכ .תושפנ םהל ארבנש 2
 ארקמה תא שרוד ילואו ,'וכו רשב לכ עוגיו 'וכו רשב לכ ץק יתכש ומכ רשב לכמ קר כ"כאו רשב לכמ יחה לכמו
 סנכנ אָל88 | :תייפיבו ם"ארב םג 'יעו םימעפה 'בב רשב לכמו ליייכב בותכ ןכו ,רשב לכמו יחה לכמו בותכ ולאכ
 דימל אלא םתה אמיר סקד ונייה י"אל לובמ דרי אל ר"מל אמלשב 'ג םש םיחבזבו ,ותמוק הבוג ינפמ .הביתל
 תב אמירד אליזרוא יל יזח ידידל הנח רב רב הבר רמאהו הביתב וסינכה תוירוג יאני ר"א סק אכיה אמיר דרי
 הבית איגסק אהו יוכו הביתל ופינכה ומטוח שאר אלא 'וכ] רמ רמאהו הביתל וסינכה ושאר ןנחוי ר"א 'וכו אמוי
 וירוג האר שבתשנ טי'קלב .וסנכנ ןירוג | : חייכ ייפ ב"כ םילהת שרדמ םג ייעו 'וכו הביתב ורשק וינרק ל"ר רמא
 ויתועיספ י"ע םימה תא םישמש .תוימלת םלתמ : ויחו הבתה רצב ןידדצב ןיקבדנ (שמרהו לי'צו) שמרחו םש ףסונו ,ןיסנכנ
 רעריש 'יעו החרזמ םיה רבעמ איתש התיסופ ריעל הירבט ןמ תרנכ םי תדמכ ויתוימלתו השירחמ ימלתכ םימלת םימלת
 היריבט ןימכ תורוק יתש לעכ םימה לע הטש הבתה התיה ךכ יט ייפ ביילפ ןמקל ןכו 120 דצ ביח 'וכו עטבישעג

 וע .ללפתנו .:םאר לש .דחא רוג 5 |: 222 דצ לועל יימב ע"יעו 607 דצ סיורק "יע היריבט תביתכו ,יוכו <
 התוא ןילכוא ללהש .הליבד ומיע סינכה 8 : ('ה 'ו בויא) ולילב לע רוש העגי םא מ"למ .תעגו 6 : 84 דצ ליעל
 ייעו ימלשוריה ןונגסמ אוה סנכמ םשהו ,הליבד התיה הביתל ותסנכה בור 'ולכ .וסנכמ בור ניר םושמ ינתדכו

 תורומז ומע סינכה הביתל חנ סנכנש ןויכ 'מוא י"ר הימחנ 'רו הדותי 'ר קתעוה לודגה ידמכו ,סנכמ יע +
 רשא לכאמ לכמ 'נש ולכאמ דחאו דחא לכל םירוושל ןינשרכ םיזעל ןיסומרת תוימענל תיכוכז םיברועל ףול ןיליפ
 ךל היהו ד"הה היה סנ השעמ 'מוא לאומש 'ר ונממ ןילכוא לכה ויהו ומע סינכה .דחא לכאמ 'מוא נ"רו לכָאי

 אתיא 'ב 'יפ חנ במ אמוחנתבו ,(ע'צ רמאמה רוקמו) התוא ןילכוא לכהש הנימש הליבד והינ יאמו הלכאל
 םהלו ךל היהו רמאנש המכ ףועו היחו םדאו המהב םלוכ ליכאמ היה הליבד ךמוא אבי ק ע 'ר ןליכאמ היה המו

 לכ אלא ואל ןירמא ןינברו הליבד וז רמוא יוה ףועהו היחהו המהבהו הנממ ןילכוא םדא ינבש רבד והזיאו הלכ
 דיי ייפ םשו ,'וכו תיכוכז תימענח םינפג יצע ליפה םירועש רומחהו ןבת למגה דומל היהש יפל לכוא היה ןימו ןימ
 תוימענל תיכוכזו ןיליפל ןיתשיבש רמא ('ט ייפ סש אמוחנתב עייר היכו אביקע 'ר םש ימור י"כבו) אנחכ רב אבא ''ר
 ג'בשר 'וכ\ םייבצל לכאמ אוהש ינפמ בצחה תא ןילטלטמ (ויטפ) דיפ תבש אתפסותב עי'יעו 'וכו תבתב סינכה
 ןיליפל לכאמ ןהש ינפמ תורומז יליבח ולטלטי כא ןתנ 'ר ל"א תוימענל לכאמ ןהש ינפמ תיכוכז ירבש 'וכו רמוא
 ןעמאננעצנאלפ םעל 'יעו 'ג .בצח 'ע ךורעב ה'כו .הבוצח 9 | :'ג זייט ח'יפ תבש ישוריו 'א חייכק תבש ייעו וכו
 יפנע תויפורגו םינאת תעיטנל םינאת יפנע םירוחיו םימרכ עטמל ןפג לש תורומז .תועיטנל תורומז 10 : 186 דצ
 אל 'וכו עטיל ול היה אל םֶרכ 26 המל וילפ ןמקל םג ומכ תיפורגו רוחי תארוה ללכב ןכו ;םיתיז תעיטנל םיתיז
 המקש לש תיפורג 249 דצ ליעלו תיז לש רוחי יד ויט זיטפ תומבי 'שוריב אצמנו) 'וכו תחא תיפורג אלו דחא רוחי
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 היה ירא ,םהיניכשו (ה וכ בויא) םהינכושו םימ תחתמ וללוחי םיאפרה היה תולסרעתמ וילגר
 רמא ..(י ד םש) ועתינ םיריפכ ינישו לחש לוקו הירא תנאש היה תוהק ויניש ויהו הביתל אב
 אהמתא הביתה לא סנכיהל לוכי | התייה ךתא התייהש יתירב ילוליא  ,התייה [רגנ] אבא רב אייח יר
 : הביתה לא התאבוהשכ יתמיא ךתא יתירב תא יתומיקהו היה

 סנכינש ןויכ חנ קחצי בר רב לאומש יר םשב ןנח 'רו ןומיפ 'רב הרוהי 'ר וגו ךינבו התא
 ךינב ישנו ךתשאו ךמצעל ךינבו התא הביתה לא תאבו היה היברו הירפ ול רסאנ הביתב
 ןיבא 'ר רמא ,(וט ח תישארב) 'וגו ךתשאו התא הביתה ןמ אצ היה ול ריחה אציש ןויכ ,ןמצעל
 תא האור יוה דומלג םלועל אב ןסכו םלועל אב ןורסח התיאר םא (ג ל בויא) דומלג ןשכבו רסחב
 םרטב יתמיא (נ אמ תישארב) םינב ינש דלוי ףסוילו 'תכ אנומ 'ר רמא ,הדומלג איה וליכ ךתשא
 : (םששפש) בערה תנש אובת

 סג בי סעוסנפ ,'צ ס"ק ןיכדסנס ,יד דס 05 סוינעס יטוכי ,דיילפ ןמקמ | ,ס'כ 'כ עוקלי 6 | : זיפסס יכ בויס יקי 1
 : זייקספ 'כ בויס 'קלי 7 :  גיכפ ס"כדפ |, סי" "יפ סט לעופנפ ,זיי "כ

 ,?ף'א תוללוחו תולסרעתמ ,'ך?א תולכועתמ ,?יכ פד תולטרעתמ | *א וילגרו וידי  :כפ וידי [וילגר 1
 ..ינישו | ן הכותל | יכנאוְד סנכיל - .פ [אב 2 | ינאוד 'ל ,פ םהינכשו , [םהיניכשו | ן) םימב תולסרעתמ
 . ₪ חנ חנל הייבקח ול 'א =. [(] אברב) אבא רב 8 | אל יוגו ,כנ ועתנ . . ינשו .?אופ ועתנ . . ינישו [וִד ועתינ

 | ירפ יל ,ויִד יתייה .?ךנאוד תייה ,2 התיה [התייה | 'רפל יל [ילךכנאוְד רגנ* | א חנל היבה 'מא
 | ל ךתוא [ךתא** | יכאפְך התיהש ,] תייהש ,ן [התייהש | ?א אלולאו ,'א אלולא ,יִגְד ילוליאו .ןָפ [ילוליא
 | יאופד יל , כג [אהמתא | ] הכותל ,אפְד הביתל | סנכיל | (י תייה לוכי) אפְד תייה אל , הייה ,ן [התייה
 בר ;כנופ [לאומש 'ר | ןינח | יאופד רב ,כ1 [ירב 5 | ?אָד סנכנשכל ,ו תאבשכ ,ַפ תאבוהשכ ,ן [התאבוהשכ 4

 לא ,?אָוְד הביתל .א [הביתב 6 | אחד סנכנשכ .יכנופ סנכנש ןויכ | ורב ,ך 'ר רב ,כנופ1ד [גררב | יד .

 ול ריתה ,'א ול רתוה | (יכנו יל יוגו --ןויכ) 'אח  ןויכו 7 | 1א הירפ לע ,ן הירפב | או ל ול | יכגפ הביתה

 ילאְד ₪ 'יתכ .כג'אופ [רסחב 8 | פ ןוב .וד ןובא .כג"אח [ןיבא | ?אד ךינב ישנו ךינכו .'אפ ['וגו | זך היבקה
 ,(בויא) יכג'אזחופ [(ן דומלג) הדומלג | יכ'א ולאכ . ג?אופְד וליאכ 9 | 1 השע [האור יוה | תיאר | זֶד -. 'מאנ

 | (סש) י ןדוי ,ילא אנוה ,1א ינמ ,2] הנומ ,ְל אנימ [פְד אנומ* | י"א הדומלג הדנל ןירוק םיה יכרכב ןכש
 ישנו ךינבו ךתשאו התא הבתה ןמ אצ ה"הה וריתה אציש ןויכ -, [בערה 10 | (סש) ינאופְד יל , יכזך [יתמיא

 | יי ךתשאו התא הביתה ןמ אצ דחה הי'בקה ול ריתה . . ןויכ ,ן ךינב

 ,258 רצ ליעל 'יעו םיאפרו םירובג םג וארקנש םיליפנה םה םירובגהו ,םירפסה ראש 'יגכ ךירצ התא תירב יתפסוה .'וכו
 לכ היהו שרפל ךירצו 'וכו אב היהו ותוא ןימתוסו 'וכו ןינתונ ויה םירוכגה 'ב לסרע 'ע ךורעב םג ה'כ ונינפלש 'יגהכו
 םירפסה בורבו , ('וכו דיאצ הוהד 265 דצ ליעל 'יעו) 'וכו ןתוג םהמ דחא היה םירובגה 'יגה סעטכו 'וכו אב םהמ דחא
 יתה תופסוהב 'יעו תודכלנו תוכבסנ .תולסרעתמ 1  :ניילו ז"ל ןולחו המתוסו וא ומתוסו ןולחה לע ודי ןתונו ףסונ
 לכ םימ תחתמ וללוחי םיאפר שרדה יפכו םימב תולסרעתמ פסונ םש ךורעבו ,781 דצ גי'ח ליתמעב רעשיילפ
 יקליבו .ןאכ ר"פד 'קליבו ריפדבו ,ו"דב םג אתיא תולסרעתמ 'יגהו ,םימב תולסרעתמ םהילגרו םתזחא הדערו ליח
 טיוב רי'ב 'יפבו יב אייכב ה"'כו תולכרעתמ 'יסופד תצקמבו ,לסרע 'ע ךירעמבו ג'חעו תולטרעתמ 'יגה םש בויא
 ט''קלבו ,תולקרעתמ ייגה רקיעש יל בתכ ףעל ח''אר ידידיו ,(תולפרעתמ כי'ג 'יגה ר"פדב ספדנבו א'יכ ר"ב 'יפב ןכא)
 םהינכושו 'וכו וללוחי םיאפרה 'תכדכ הבתה תא וסרהי אלש םירובגה ינפמ ךירצ התא תירב ונינפלש רמאמה י'פע שרפמ
 ונינפלש 'יגה םעמ עמשמ ןכו ,תולקעתמ ןוהיליסרקו םיאב םיליפגה תוהק םהינישו וילע ןיאב ויה תויראה תויחה ולא
 ירא ךלוהו שרודו תוערה תויחה ןהו םהלש םינכשהו םיאפרה םהיניכשו (סהינכשו) םהינכושו פייכו כ*יכ י"ע םג תמייוקמה
 3 תולסרעתמ וילגר ויהו סנכיל אב בוד תוהכ ויניש ויהו סנכיל אב ירא גיי ריי לאקזחי י"'שריפב תרחא 'יגו ,'וכו אב היה
 .י"פע רגנ יתפסוהו ,נ"חעו 'וכו יתירב ילוליאו הביתה תא תישעש תייה יאנבו ןמוא חנל היבקה רמא .התייה רגנ 8
 התוא אלמלאו ול התיה תירב אבא רב אנינח ר"א שרפמו סרוג םי'ארהו ,תייה רגנ גיל פיייכבו ,יתגייצש םירפסה

 < ןלאכ הביתה לא אבתשמ יתמיא ךתא יתירב תא יתומיקהו ד"הה הביתל סנכיל לוכי היה אל ותא התיהש תירב
 תירב וז וז וזיאו לכות אל הז אלולו הביתה לא אבל לכות הביתה לא תאבו זאו ךתא יתירב תא יתומיקהו רמא
 ,יטיש יניב ןומיס ירב םלשוה ליייכב .'וכו ןומיס 'רב הדוהי 'ר 5 | :והוגרהי אלש ומצע תירבו ובקרי אלש תוריפה
 ישוריב םג וררסנ םירמאמהו ,םש טמשנ ל"יכבו ,'וכו ךתשאו התא הכתה ןמ אצ 'פל ריילפ ןמקל סג ןינעה לכו
 רב לאומש 'ר םשב ןינח 'ר (228 רצו 166 דצו 26 דצ ליעל י"מב ייעו) .יזפ רב הדוי 'ר םש ייגהו א'פ :תוינעת
 ךתא ךינב ישנו ךתשאו ךינבו התא 'וכו תאבו אמעט המ הטימה שימשת ול הרסאנ הביתל ותסינכב חנ קחצי בר
 ביתכ ןובא ריא וכו ךתא ךיגב ישנו ךינבו ךתשאו התא יביתה ןמ אצ 'טעט המ יטמה שימשת ול הרתוה ותאיציבו
 םרטב יתמיא 'וכו דלו* ףסוילו ביתכ יול ר"א הדומלג ךתשא השע םלועל אב ןורסח האור תאש העשב יוכו רסחב
 בב י"פע הפסוה אוה 'וכו םיה יכרכב ןכש ןאכ טוקליו 'ב אייכו 'יסופדב דוע אתיאש המו ,בערה תנש אובת
 ,שייייעו 'ג יל בויא םינג ןיעמב קתעוה אל ןכו ייסופדב םג אתיל דיילפ ןמקלו ,'א וכ היר םג 'יעו 'א ב"מ הטוס
 ךתשאו התא הביתה ןמ אצ ביתכו יוכו ךינכו התא הביתה לא תאבו ביתכד ורסאנד ןלנמו שרדה םש ןירדהנסבו
 דלו* ףסוילו שרדהו ,(סיידב 'יעו ןנח ראו םש הנוכנה "יגהו) הטמה שימשתב ורסאנש ורמא ןכימ ןנחוי ר''או 'וכו
 סטיול 'ר אתיא םש איררפבו ,שייייעו חג אמוחנת ישרדמב םירמאמה רחא ןונגסבו ,'א א"י תינעתב םג ייע 'וכו
 םירכז ירה וינב ישנו ותשאו וינבו חנ אביו ינש תובקנה ןמ םירכז שירפה הביתה לא םיאבה לכ רמוא הנבי שיא
 ירה 'וכו ךינבו ךתשאו התא הבתה ןמ אצ ינש תוכקנ דצב םירכז דימעה ואצישכו דחא דצב תובקנו דחא דצב
 :415 דצ גימ קלח חיימ 'יעו ירוסה םרפאו סיניגירוא לצא םג תאצמנ תטימה שימשתב ורסאנש הדגאהו ,ותשאו שיא
 רפסה בתכב 'רגכ הז רמאָמ םלשוה לייכב .אנומ 'ר רמא | :י"מב שייייעו תארב וליכ 21% דַצ ליעל ןכו  .וליכ 9
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 ןילקירט השועש ימ [ץרא ךרר] הרוחה ךתדמיל קחצי 'ר רומא םישת הדצב הביתה חתפו
 :דצה ןמ וחתפ השעי רשע לע רשע

 םישילשו םירוהטלו וינבלו ול םיינשו םילבול םייתחחת השעת םישילשו םיינש םייתחת
 אוה דציכ ,םילבול םינויליעה םירוהטלו וינבלו ול םיינש םיאמטל םייתחת םיפילחמש שיו  ,םיאימטל
 : רצה ןמ ןססופ היהו ול היה ןיטקרטק ןימכ אלא ,השוע

 : המצע תא תעייפמ התיה איה ףא השעת
 : (ה ח םילחת) 'וגו ונירכות יכ שונא המ ורמאש םיכאלמל םיכסמ יננה ינאו (זי
 :לובמ ןישענ ויה ץראה לע ןידרוי ויהש ןויכו ויה םימ םימ לובמה תא איבמ יננה
 : קומצי עוגו
 10 ,ובקרי אלשו ושפעי אלש תוריפה ינפמ ךירצ התא תירב וגו יתירב תא יתומיקהו (חי

 ויהו הביתה לא סנכיל אב היהו ותוא ןימתוסו םוהתה לע םלגר ןינתונ ויה םירוביגה [ךירצ התא תירב]
 /61 75 ליעפ ייעו ,סיינ יכ עוקני 7 : סט עוקלי 6 :  נייכפ סייכדפ ייעו , 'כ ס''ק ןילדסנס ,סט עוקלי 8 :דייכ יל עוקלי 1

 :סע עוקליפ :סע עוקל 8 :'ז[ "כ 'ס סילסת עכדע ,'ד "כ סע סעומנפ ,'ו "ק יסקסכ כמ 5עוסנס ,'3 םי'פ ןיכלסנפ
 : גייקספס 'כ בויס 'קלי 11 :סט עוקלי 0

 (א] השעי ,יפ השע) השוע םאש ,5] השוע םאש | ל יל [ץרא ךרד** | :יכנאְד הרות ,ןַפ [הרותה 1
 --םייתחת 8 | ן אהי ,א השוע אוה ,ייֶד השוע אהי ,ןדְופ [השעי 2 | ן -. השעי .[לע רשע | ןילקרט | יאפך םדא
 /יג ןירוהטלו | י םיינשהו :פאופְד םיינש ,] [םיישו || 2 לבזל | אפ 'ל ;ך הישעת . . םייתחה [השעת
  כוְד םיפילחט . . ,ו ןופלחמש . . ,עגפ ןיפילחמש שיו 4 | 1 ןיד ,יכנא םינוילעהו ,פ םישילשהו | "ד םירוהטל
 | ו ןילבזל | 5 םישילשו ,ן ןי- .יכנאְד סינוילעהו | ן ןירוהטלו | * םיינשהו :2ג1אפ םיינשו | 1א יפלחמד תיאו

 | 1 ןילקירט :י'א ןילקרט ,ן ןוטקוט ,כ'ִד ןוטקרק .?אפ ןיקיטק | יא יל ןימכ5 | יכנאופד היה  ,ע [אוה
 ינגה :ג'אופ [םיכסמ 7 | ₪ יל התיה | ?אָד הישעת 6 | י ןחתופ ,ן וקסופ | "א יל היהו | יא ויה
 ,"ךזך תרשה יכאלמ . . ,ן ןיכאלמה . . ,פ םיכאלמה . . ,י"ָאְד םיכאלמ ירבדל ,ל ויכאלמל [םיכאלמל* | יכאדך =
 | 'א רמאש ,] תרש יכאלמ ורמאש ,?אד ןירמוא ויחש :יכחופ [ורמאש | א ימ ירבדל ,1 תרש יכאלמ . .

 | אד ל .'א ץראל .ינופ [ץואה לע | פ ןויכ | ל יוגו .יכג'א ץראה לע םימ [?אַחְוְד םימ* 8 | ונרכזת
 תחשל /נ) ₪ ץראב רשא לכו ,י -, ץראב רשא לכ [עוגי 9 | ן ןישענ .פ ןישענ ןה ,אְָד םישענ . . ,יָנ [ןישענ ויה
 לא - ץראב רשא לכ רשב לכ תחשל :כג] -, ץראב רשא (] לכו) לכ םימשה תחתמ םייח חור וב רשא רשב לכ
 (ג'אופ תאש) התאש (ְך תוריפה) תוריפ ,ץְד ךתאש תוריפ ,?א [תוריפה | ,] 'תה לא תאבו . . ,יכַא ד ךתא ['וגו 0

 ('א וביקרי) ובקרי (פ אלש) אלשו (פ ושופעי א ושופעי) ושפעי אלש  ,זְֶד [ובקרי -- אלש | יכנ'אופְד סנוכ
 אלשו ושפעי אָלש) ושפעתי אלשו ובקרי אלש ,] ונושי אלש וביקרי אלש ושפעי אלש ,כ'אָפ ונשי (פ ונישי) אלשו
 [ותוא -- ויה | ל 5 [ךירצ (2גאפ תא) התא תירב** 11 | ן ופנטי אלשו ושפעי אלש ,י"אְד ונתשי אלשו (י ובוקרי
 דחא היה ,ן ןתוא ןימתוסו תונולחה לע ןהידי ןיחינמו םוהתה תא ןימתוסו ןהילגר . . ויה ,]) ותוא . . םתילגר . ..ויה
 לע ודי (יכנפ ןתונו) ןתונ (1 ומתסו) ומתוסו םוחתה לע (י ולגר תא) ולגר ןתונ (ְָּפ היה ,י היה ןהמ דחא) םהמ
 ןולחה לע ודי תא ןתונ ןהמ דחא היה :יכנאפְך המתוסו (ג המתסו ,כ ומתסו י"א ומתוסו) ןולחה (י ןולח)
 | יעגאופדד הביתל ,ל הבתה לע [הביתה לא* | ?אָד היה | 'א ומתוסו םוהתה לע ולגר ןתונ המתוסו

 אתיאדכ רשע לע רשע ןילקרטו ,191 דצ בח ל"תמע 'יעו ימלשוריח ןונגסב דיויב (' ןילקירט תביתכ ןכו .ןילקירמ 1
 בגא ךרדב 'וכו הרותה ךתדמל ןכ שרודו ,עצמאב אלו .דצה ןמ 2 :רשע לע רשע י"ר ירבדל ןיליקה סגו ד"מ ו"פ בי'בב
 אנת 'וכו םייתחת םש ןירדהנסב .םילבזל םייתחת 8 : תוניפסב ומכ הלעמלמ אלו םישת הדצב בותכה םעטש ייפעא
 תופוע לש ןתרידש ןאכמ הימרי ר"א ןכו הנויה תא חלשיו 'וכו םדאל םינוילע המחבל םייעצמא לבזל םייתחת
 רודמ םש אירדפבו ,תופועלו םדאל םינוילע היחלו המהבל םייעצמא וכו איגת קתעוה ט"קלבו ,םיקידצה םע םירוהט
 תישילשה עיציב םדא ינבו םישמרו םיצקש רודמ הינשה עיציב תופועה לכל רודמ ןותחתה עיציב היחו המהב לכ
 ליעל ומכ ר"ויב םינויליע תביתכו ,יטיש יניב רפסה בתכב 'רנכ םירוהטלו דע םיאמטל םייתחת םלשוה ליייכבו ,'וכו
 תוחותפ תותלד (?ןיטקרטק ןימכ ינשמו השוע אוה דציכ 'וכו םילבזל םייתחת אמק אנשילל ךירפו ,תונוש םימעפ
 יע ל"תמעב םג 'יעו הטמל םילבזה תא ףרוגו קחוד היה ןהבו הבית לש הדצב םינוילעב ול ויה הטמל הלעמלמ
 תיהו 'יגה םירחא 'יסופדו ו"דו ר"פדב םגו ,ןיטקרטק יעו ב"י ספ 'ע ךורעב סג אתיא השוע אוה דציכ 'יגהו ,סספ
 ליעלו ני'חעו דצה ןמ ןחתופ היהו 'וכו השוע היה דציכ 'יגה ק"דרבו .חיהו תלמ הטמשנ 'יסופד תצקמבו ,ןססופ
 השעית השקמ ושרדש ומכו 'וכו איה ףא השעית היב ירק .השעת 6 :םש ני'חבו 'וכו תיפורגמב קתופ היה 142 רצ
 תומש יש תחנמ עי'יעו יד ייס ךתלעהבו איי ייס ינימש במ אמוחנת 'יעו השעית המצעמ (איל ה"כ תומש) הרוגמה
 ורמא 61 דצ ליעל .שונא המ ורמאש 7 | :הנלכת ומכ הנשעת 'תכ ןיאו השעת 'תכש ןאכ וקייד ילואו ,םש
 ןויכ קתעוה ט"קלב .ויהש ןויכו 8 = :יננה ינאו יפל ןיבמרב םג 'יעו 'וכו שונא המ 'וכו ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ
 קומצי עוגי ץראב רשא לכ שרודו (דיי 'ט עשוה) םיקמצ םידש מ''למ .קומצי 9 :נ'חעו לובמ ןישענ ץראל ןידרויש
 איה וז העיוג הב שיש התימ לכ יב זיט בי'ב עי"יעו קמצ יע ךורע 'יעו ןבא ומכ תולוצמב ודריו וקמטציו ושביי 'ולכ
 תא יתומיקהו שרוד .ךירצ התא תירב 10 :ןנירמאק הפיסאו העיוג 'וכו לובמה רוד אהו 'וכו םיקידצ לש ןתתימ
 תאז ןיאו םירובגה ינפמו תוריפה ינפמ הביתה לא סנכיל אבשכ ךירצ היה תירב 'וכו הביתה לא תאבו ךתא יתירב
 ץראו םימש תירב וז רמוא רזעלא 'ר תירב וזיא שרדה ןאכ איבה לודגה 'מבו ,ע"בארב םג 'יעו תשקל זמר תירבה
 םירוביגה 11 = :ת/'הֶע י"שרב עייעו ןתרוצ רבועת אלש שרפמו רי'ב 'יפב םג אתיא ונשי אלשו ייגהו ,יוכו ןיליטב ןניאש

 3) :שואג(ס. | ?) אד, 6
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 ,םידרצל תומא יבו ןכימ אליקו ןכימ אליק ,עברא עבראלש תויטלפ 'בו ,רשע לע תומא רשע אליקה
 ,עברא עבראלש תויטלפ 'גו ,תומא שש לע תומא שש ליק  ,הב ויה םיליק קיתת רמא הימחנ 'ר
 אל הימחנ ירד היתעד לע  החינ הרוהי 'רד היתער לע  ,ןידרצל תומא יבו ןכימ ןיליקו  ןכימ ןיליק
 ןימכ רמא הימחנ יר ,הלעמלמ הנלכת המא לאו הלעמלמ התמא ךכ הטמלמ התמאכ החינ
 : הטא לע הרימעהש רע הלועו הב ףיקשמ היהו תייה ןוטורמק

 5 תומא רשע לע רשע ,נן [רשע -- רשע | "אך ל ,י ליקו ליק לכ .ן לוק .ב'אם ליק ,ג ליקה .ץ [אליקה 1

 ,רכיא ןאכמ) ןכימ ליק ,ע [ןאכמ אליקו] ןאכמ אליק | ?אָד תומא 'ד ,וכ תומא עברא :ע 'ד 'ד ,גופ [עברא עברא | 6 | 'רג ינשו .ילרכאופד יתשו .ע ['בו | ?אָד תומא יי לע תומא " ,יע'א תומא רשע לע תומא רשע
 ,ם ןכימ ליקו ןכימ ליקו ןכימ ליק ,י ןאכמ ןיליקו ןאכמ ןיליקו ,ךכנ'או ןכימ (ג ןאכימ :ךכ א ןאכמ) ליקו ( ןאכימ

 | ע מיר [הימחנ יר 2 | ?ף'א ינשו .י'ףכנופ יתשו | ?אד ןכימ ןיליקו ןכימ ןיליקו ןכימ ןיליקו ןכימ ןיליק
 | ו ןילק :ירכאפד ןילק |  'רכ'אופ תואמ עשת ,?ךאְד תואמ ט ,יע [קי'תת | ירעופ רמוא
 שש .?אדד תומא ו לע תומא ו .עכ'אופ [תומא -- שש | ל םיליק ,ו ליקו ליק לכ .*אד ליקו [רעכ'אופ לוק"

, , 
 עבוא .?רע יד 'ד [י'ר?אופְד עברא עברא * | ו תואיטלפ | י!ךכופ שלשו | ו עצמאב ןיליק עברא שש לע תומא 5

 ,לא ןכימ) ןאכימ ליקו  ,ו*ף ןאכמו ןאכמ ליקו .עכ'א ןאכמ ליקו ןאכמ ליק 8 | 2 תומא עברא ,ל 'מא עברא
 'פ ןכימ ליק ןכיס ליק ןכימ ליק ןכימ ליק ,יך ןכימ ייליקו ןכימ . . ליקו .1ראְד ןכימ (!ך ןאכמ) ליקו ('ך ןאכמ
 :3ן [ההינ | י'רכאופד יחשו .?ךע [יבו | ן ןכימ ליקו ןכימ ליק ןכימ ליקו ןכימ ליק ןכימ ליקו ןכימ ליק
 התמאכ 4 | ?ך'א'ד אחינ .יכ"אד אהינ אל .)] [החינ אל | ירכגאוד לעו :'א [לע | ראד אחינ אל ,יעכפ אחינ
 (כ'או רמא) רמוא (ן אדוי) הדוהי 'ר (?א אימחנ) הימחנ 'רו (ן אדוי) הדוהי 'ר [(] ןתמאש םשכ ,"אְד אתמאכ)

 | 1 ןתד .לאְד אחה יכיא| [התמא | ןןטמלש ,כ הטמלש ,!או ןטמלמ | יו ₪ רמוא הדוהי ר .כנאד =
 ,ך ןוטורמוק .י?ךכופ ןיטוומק [רגח ןוטורמק* 5 | יע רטוא | | ג ןלעמ לש .  הלעמלש ,'אָו ןלעמלמ
 (יונ ףקשמ) ףיקשמ |, [הלועו --ףיקשמ | | פ ול היה ,י'ךכאהְד התיה .גו [תייה | א ןורטמק ל ןוטורמס
 הנלכת המא לאו המא לע ,| התמא לע | יכנ'אוְד הלועו הב (ן ףקשמ ,יכ ג ףיקשמ) ףיקשמו הלועו הב
 לשמ הלעמלמ החיה ןיטורמק ןימכ) ך 'וגו המא לאו ינש . . .יכ נא הלעמלמ . . לאו 'נש התמא לע ,] הלעמלמ
 (ש הלעמלמ . . המא לאו ךאיה הטמ

 ןיליק םיששו תואמ שלש "גה קר י"ר ירבדב שרפמו איבמ םשו .םשוריפו תואכרגה 'ב איבה שרדמב +*ישרבו ש"מב
 םוקמב "ומוא הימ - !ר ל''צ ךורעבו וכ ר"ב 'ופ "סמ ל'צו רי'פדב םגו יסופדב שבחשנ יי שורופהו ןכו תב יור
 - - - - ;א )7? =₪0- - -ו- = =- - - שוווש \- ריו

 קתעוה ושוריפ םע רמאמהו ,"כו התוה ןיבורמק ןימכ רמוא הימחנ 'ר םש םויסמ ןכו חכו ןיליק ק"תת רמוא מיר

 1 תואמ שלש ימוא הדוחי 'ר .התוא השע דציכ ליחתמו "כו תומא תואמ שלש 'פל לודגה שררמב םייונוש טעמב

 םיששו תואמ שלש ימוא יול ןב עשוהי יר סש ףסונ יוכו ןיליק תואמ עשת ימוא הימחנ 'ר ינפלו .יוכו ןיליק םישלשו
 יפל הדוהי 'ר תפש איה וזו ליק םיששו תואמ שולש ולעי רצ סוקמ הב ןיאו תורוש עברא לע תורוש עברא ליק
 ינאת .התוא השעת רשא הז ג'כפ א"רדפב תרחא הדגא דועו ,גיעצו עטוקמ "פ פע םירפסב תוחאה ייגה
 הבית לש הגימי ךרוא םינק םישמחו האמ הביתל השעת הזכו הזכ ל"או הגל ה"בקה והארה עבצאב היעמש 'ר
 הירחאל היתונפדב השלשו םישלשו הינפל היתונפדב הכתר דצב םיגנק השלשו םישלש הלאמש דצב ךרוא םישמחו האמו
 ןכו וכו הלאמש ךרוא רצב תויטנפא שמחו הבית לש הנימי ךרוא רצב תויטנפא שמחו וכו ךוותב םיתב הרשעו
 ו היכו  .'וכו י"רד היתעד לע 8  :'א י"רתב םג 'יעו 'וכו תישילש הלעמב ןכו היינש הלעמב ןכו הנוהחתה עיציב

2 

 / 0 / ן הועו אחינ ירד .ד"עו אחינ .אל יירד ד"ע תרחא ייגו ,יחינ אל גירד היתעד (לעו) לע יחינ יירד ר'ע םירפסה בורב

 ךורעב םגש עמשמו רמאמה שרפל דאמ השק תואסריגה לכלו ,אחינ אל גירד ד"עו אחינ אל י'רד דיע תרחא יג
 אבולא ונישקהו םש כתכו (רמוא ייר נירו י"ר גיל סגו) יוכו אחיג אל גירד דע אחינ י"רר ר'ע וגינפלש ייגהכ יג
 : ְי : ךורעב) 'וכו ןימכ רמוא הימחנ 'ר הלעמלמ הנלכת המא לאו 'תכד אה אחיג םוישילשה ןמ הרוש תחופ היהש י'רד
 : במ : (תיי'פיב םג ןוכנל קתעוהש ומכ ןאכמ אליקו ןאכמ אליק םש ל"צ רמאמה שארב םגו .אחינ לצו אהמ שבתשנ 'שה
 ךלוהו .תחופ ךכ ןוילעה רודמב 'ולכ הביתה ינפודב תחופש הדמ התואב 'וכו תטמלמ התמאכ קחודב שרפל שיו
 תוגפד אלא הלועו רצימ ןוילעה רודמח היה אל ותטשלש יפל אחינ אל נירד ד"עו הנלכת המא לאו הלעמלמ
 רומקל ליתתמ היהו הבוק ןימכ יולכ 'וכו (' ןוטורטק ןימכ רמוא ג"ר ינשמו םיינשו םייתחת לשל םיווש ויה רודמה
 תמא לע רמועו הלעמלז רצק אוהש רע הלועו עפושמ היוסכ ת"הע ילשריפש ןיעכו תורודמה ינפוד לכמ הלעמל התוא

 מ

 0ו,ו ,=

 יעב םג ייעו עי'צו הלעמלמ הלכת המא לאו ךאיה הטמ לשמ הלעמלמ התיה ןיטורמק ןימכ רמוא גיר םייסמ ךורעבו ,'וכו
 ו / " הווה י 4 5 4 ! ן

 ןימורמק ןימכ ג'רו גגל דע ןיליקה הבוג יכ אחונ י"רל תשוריפו ךורעה 'יג ףוסב טוקליב ש"מ קיודמ וניא ןכו ,ברמק
" | 

 ) 'ומע לודגה 'דטב םייסמ רחא ןושלבו ,עפושמה גגכ דרו עפשמ היה

 ו

 יוכו תחופ היהש י"רד אבילא ןנישקאו 19 : ה
 תשלשש דמלמ םישילשו םייתחת 'תכד יאמ הווש הלוכ 'מאד ןמל אלא הלעמלמ הנלכת ה ו מא לאו 'תכ אהר אחינ

, / 

, [ , 

 ןימכ רמא י"ר הלעמלמ אתמא ךכ הטמלמ אתמאכ ג'ו רמא ךורעה תטיש יפל היגה ק"הזנבו ,כ'ג עיצו תווש
 ןומכ יטאר :הרוהי יר ירברכ 149 יומע ג"המב ףסונש תמ וז ההגהל דעסו ,ייסב הגומ ןכו בתכו יוכו ןיטרמוק
 פ"יכבו ,'וכו ןימכ רמוא הימחנ 'ר םירפסה ראשבו וגינפל ומכ ייגה םשו ךורעה "יפב אתיל הזו .חתיה הרטמק
 תתמאכ הימחנ 'רד היתעד לעו התמא לע הדיסעמו דרויו חב ףיקשי הלועו הב ףיקשמ תיהו ול היה ןיטורמק ןמכ ול חוה ואוהב אג הימחנ ירד היתעד לע הלעמלמ הנלכת המא לאו 'תכר אה אהינ הדוהי 'רד תיתעד לע תונוש תואסריג וברעתג
 לאו יתכד יאמ אחינ נ"'רד רייעו אהיג אל יירד ד"ע שרפמ ר"ב 'יפבו ,'וגו המא לאו הלעמלמ התמא ךכ הטמלמ
 לע ךשמנ שרדמה ןונגס יפלש 'רג וגיאו 'ןכו התיה ןוטורסק נ תתיה ןומורמס ןימכ ב" ורבדכ בותכה תשמשמד הכו המא

 .הו

  ףירצ ןימכ "וכו המא לאו שרפמ ט"קלבו ,ת"פיב ייעו ןיליקה רפסמב גירו י"רד אתגולפא הלעמל  'וכו היתער וכ תוחיוה
 ;ןיטורמק ןימכ .הלעמל הטא בחורל הדימעהש דע ןיגבה רציק ךליאו ןכימו 'ג  ןירודמ דע הטמלמ הבחר האשע

 '| +[ דש.

- 

2 ָ 
+ 
4 

. 
 ִצ
. 
/ 
1 



 238 ₪ ו אל חשרפ ' חנ

 אי רב אכא 'ר ןישרפמ אל איעשוה 'רו ןנח 'ר סחניפ ירו אינוח יר הביתל השעת רהצ זמ
 לכ יול 'ר 'שמ סחניפ יר = :תילגרמ רמא יול 'ר ןולח רמא אנהכ רב אבא יר  ,ןישרפמ יול 'רו אנה

 ול התיה תילגרמ אלא הלילב הגבלה רואל אלו םויב המחה רואל ךרצ אל הביתב חנ היהש שרח ביי
 אוהש ערוי [היה] תקהבמ איהש העשבו םוי אוהש ערוי היה ההכ איהש העשב ,התא הלות היהו
 העשב ,תורג וניריב היהו אירביטד אסיטב ארהב היתינוג הימוק ןמ ןניוה ןיקירע אנוה 'ר רמא : הליל
 :הליל אוהש םיעדוי ונייה ןיקיהבמש העשבו םוי אוהש םיעדוי ונייה םיהכש

 ,הב ויה םיליק ליש 'א הדוהי יר  הימחנ 'רו הדוהי 'ר הלעמלמ הנילכת המא לאו
 : דייכ ג"'כ יכ .עוקלי 7 | : יס זיכ "פ סיסקפ 'עוכי 8 :גיכפ ס"לדפ ,'5 ס"ק ןילדסנס ,ג''כ יכ עוקני 1

 /זךְד םושמ 5 | יא איעשוא | ןינח | ל הנינח :כפ אנוח :?אוְד הינוח [ג אינוח* | ל יתל [הביתל ** 1

 ,'א ךרצנ ,יכ ךירצ היה ,נ?אְד ךירצ /ופ [ךרצ | ן בשוי חונ היתש | .כנ'אופ רשע םינש 8 | כנאופ םשב
 .ג'אופ [העשב | התוא | ן הלותו 4 | ד היה תחא תילגרמ | יכנאוד - אל :ם [רואל | ד ךוצוה
 [יכנ?אופד היה* | | 5 הריאמ [תקהבמ | יכאָוְד התיהש .ן [איהש | יִוַפ ההכ התיהש | "אד העשבו

 | ?רעכ'אפ אניוה | ן ןירימט ,י?ךיא ןיקיע | ד 'גוח [אנוה" | ?אָו בר 5 | כפל איהש [יגאחוְד אוהש* | !אל יל
 , ע אתוניג ,₪ אייתנג , ןן היתנוג ,נ) [היתינוג | יר'א ימקמ .גפ ימק . - .?אַוְד ימוק . . ,ע יומוק . . ,ןע הימק ןמ

 ,ב] אטיטיב ,2 הטד |, אטיטב ,פ אתיטוב ,1א אתיטב ,?) [אסיטב | ן אדחב |  אידוג /רכ?אד אדנוג

 | ע ווהו ,גאוויהו | !רע?אפ היד .י?לרכנ'א אירבטד ,ן איריבטד ,ך הירביטד | ך אטה  ,?איְד הטיטוב

 ויהש ,) ןיקיהבמ ןהש ,ע [ןיקיהבמש | י'אפ ןיהכ . . ,ם"ֶאְוְד םיהכ ויהש , ןיהכ ןהש .ע ןיהכש 6 | זץ ןוהידיב
 שלש ,ונ) |ליש | כג"א רמא :יע'אופד רמוא | פ יל הימחנ---ר | הנלכת 7 | כ"אְוְד םיקיהכמ : - .אפ ןיקיהכמ
 [י ג םיליק* | | ?א ימו תואמ 'ג ,יִךִנְו םיששו תואמ שלש = ,יִד יסו תואמ 'ג ,?א סיש | ,5 םישלשו תואמ

 | . סוליק ."עו ןילוק .ירעכאפד ןיליק

 המא 'לו הבתר המא 'נ הכרא המא יש הביתה התיתש ומכ הכראב תרשעמ דחא ההבוגו ןכו הכואב
 ליעל היכו יתחגה ןכ | .אינוח 'ר 1  :נ"תעו ההבוג בור יב זי ט"יפ תבש ישורי ןכו ההבוגו יתהגהו ,התמוק
 תינלת התיה תילגרמ לש תחא ןבא רמוא ריאמ 'ר םש א"רדפב .תילגרמ רמא יול 'ר 2 :י"מְב שייייעו 269 דצ
 ןכ) םירהצב ריאמ אוהש הזה שמשכו תיבה ךותב ריאמ אוהש רנכ הכותבש תוירכה לכל הריאמ התיהו הביתב
 התיה תחא תילגרמו יוכו תוירבח לכ וסנכנש ןויכ רמוא אנמ יר 'יגה 'יסופדבו ,םש טוקליב א'רדפמ רמאמה קתעוה
 ןוכל ארהנאל אתוביתב היניושתו אדרוי ןמתמ בסו ןושיפל לזיא 'גרותמ 'א י"'רתבו ,(ותרובגב ריאמ אוהש רנכ 'וכו
 אלו הנבלו המח היכקה רגס ודעב ייי רגסיו זינ 'ר שיר טוקליבו (אדרוי 'ע ר"תמע 'יעו רעגרובסניג יצוהב הי'כ)
 שמתשנו הבוט ןבא הי'כקה ול ןמיז שמשמ חנ היה ךאיהו חרזי אל סרחל רמואה ינש שדח ביי לכ םיריאמ ויה
 רהצ אתיא םש ןירדהנסבו ,(ו"דו ריפד טוקליב אתיל א"רפפ 'דב םש ןוילגב ףסונש ריכבא שרדמ ןויצהו) הרואל
 : םירהצכ םכל תוריאמ ויהיש ידכ תוילגרמו תובוט םינבא הב עבק חנל הי'בקח ול רמא ןנחוי ר"ֶא הביתל השעת
 ההכ התיהש ןמז לכ קתעוה 158 יומע לודגה 'דמבו ,ורדה ויז קיהבהו 20 דצ ליעל ןכו חריאמ .תקהבמ איהש 4
 ןיקירע 'ג םשו יב טטב 'ע ךורעב םג אתיא (!היתינוג ייגהו ,םייתוגה ינפמ ונייה םיחרוב .'וכו ןניוה ןיקירע 5 : 'וכו
 תנג 'עבו ,('ב הרעה ישה ךורעב שייייעו) תרעמ אטיטב 'יפו 'וכו ןוהידיב ווהו הירבטד אטיטב אדהב 'וכ) הימק ןמ אניוה
 ,185 דצ איה עגערטייב שקזו איתוג 'ע סיורק 'יעו הירבטד (?אסיטב אדהב אתוניג יומוק ןמ ןניוה ןיקירע ייגה

 204 דצ ןאמלאד 'יעו א"ת ןונגסכ אניוה 'יגהו ,י"מב ש"ויעו 48 רצ ליעל ןיביתי ומכ ליעפ ינוניב אוה .ןיקירעו |
 םשו םיחספ ישוריב רחא ןונגסב ונינפלש םירמאמהו ,980 דצ ליעל י"מב 'יע תורנ וגידיב היהו ןונגסו ,992 דצו
 ןיליאב ןיקרע ןניוה דכ אנוח בר רמאד אממייב רהנמ אוה אילילב רחנמ אוהד המכ אל ןירמא ןינברד ןוהילימ יג
 םיהיכ ויהש העשב תורינ ונילע ןיקילדמ ויה .(הירכטד לודגה שרדמה תיב לש תורעמב 'ולכ) אבר ארדסד אתיטוב

 חנ אריעז רב אויחא 'ר רמד ייכ אייתו הליל יוהש ןיעדוי ונייה ןיקיהבמ ויהש העשבו םוי אוהש םיעדוי ונייה \
 תוקיהבמ ויהש העשבו םוי אוהש עדוי היה תוהיכ ויהש העשב תוילגרמו תובוט םינבא ומע סינכה הביתל ותסינכב
 ביתכ אהו (270 דצ ליעל י"מב ייעו) הלילב תלכוא היח שיו םויב תלכוא היח שי המל הליל אוהש עדוי היה
 ררוצה ימיב היה אנוה 'ר רפיפש ערואמהו ,לובמה תנשב תולזמה ושמש אל רמאד ןאמכ הביתל השעת רהוצ
 יתהגח .םיליק ליש 7 :276 דצ גי'ח א"הגאו 949 דצ (י'ב ארודהמ) ד"ח םידוהיה תורוק ץערג 'ועו סוללאג
 כיייכב ןכו 'ח לק 'עב ךורעה 'יג םג איה ייליק ל" ש ונינפלש 'יגהו ,הב ויה םיליק ךומסב ןכו ג"'חעו םי לי ק
 ומכו ,םישלש לי'רו יטיש יניב 'ל ףסונ ןיישל ןי"יש ןיבו םיששו תואמ שלש בותכ פייכבו ,ןיליק םישלשו תואמ שלש
 הביתח ךרא ינפ לע ןיליק יל לש תורוש 'ד םיינשו םייתחתב י'ר ירבדל ויה םש ךורעב תוכיראב רמאמה שרפמש
 + לע תומא יי ליק לכו הזל תז םיקבודמ ןיליקה ירוחא תויעצמאה ולאבו עצמאב תורוש 'בו תונוציח תורוש יב
 יתש ןיבו  תונוציחה תורוש יתש ןיב הפוסל הביתה שארמ םיכלהמ בחר תומא 'ד לש םיכרד (* תויטלפ 'בו תומא
 ןיליק יל לש : תורוש 'ג קר ויה םישילשבו הביתה רצ לכל ךלהמ תחא המא ןידדצל תומא 'בו תויעצמאה תורוש
 תורוש 'ב םימעפ יבו תונוציח תורוש 'ב ןיליק ינ לש תורוש יו רודמ לכב ויה הימחנ יר ירבדלו ןיליק ליש .ה"יסב
 ןיב תחא איטלפ יוכו 'ד 'ד לש תויטלפ 'גו תומא יו לע תומא יו ליק לכו וזב וז ןהירוחאל תוקבודמ תויעצמא
 קיתעה טוקליבו ,ןיליק קיתת הייפב ןידדצל תומא 'בו תונוציחה ןיבו תויעצמאה ןיב תויטלפ 'בו תויעצמאה תורושה

 רודמב םג י"ר תטישל ויה וז ייג יפלו) ןיליק םיששו תואמ שלש י"ר ירבדב םירפסה ראש 'יג םע .רמאמה ז
 ןה םיליק ל"ש רמוא הדוהי ר ירמאד תיאו בתכ ןינעה ףוסבו (כ"מב םירויצה םג 'יעו ןיליק כ"ק ןו

 ליעל י"מב עייעו 486 דצ חיל קלח ח"מ 'יעו .רפסה םינפב ריפד טוקליב הייכ) ןיליק ליש יריג םייקמ ךורעב הב
 םישילש מיר ולעו כ"ק םוונשו כ"ק םייתחת ןיליק כ"ק ולעי 'ל םימעפ יד הבחרב ויה ןיליק 'ד, שרפמו (242 דצ
 מ'רו 'צ תולוע תורוש 'גו תומא 'מ אלא הביתה בחור היה אלו הלועו רצמ היהש תורוש 'ג אלא ויה אל םינוילעה
 ןוקית ךירצ ןכו ךורעה 'יגכ ןאכ טוקליה 'יגש שיממב קייד אל ו"'זרהמ 'יפבו) "הדוהי 'ר ירבדל ןיליק ל"ש הנה

 1) 100905. 5 0605 ל חג

 שו



- 

 וט די אל השרפ חנ 22

 ,(ג ב תומש) תפובו רמחב הרמחתו רמוא אוה ןלהלו [רפכב] ץוחמו תיבמ התא תרפכו
 :חירה ינפמ תפזבו םימה ינפמ רמחב הרמחתו םישת םימה ויהש ידי לע ןלהל אלא

 ךוא דיהה ךתמאב רומל רחא ריתע הזו הז ןדוי יר ראא התוא השעת רשא הזו (ומ
 ארוק אוה המלו , (ג ג ביה) םירשע תומא בחרו םירשע תומא הנושארה הרימב ןייניבה
 :חנלש ותבית םש לע ימא ןינברו ,תיאיבתמ איהש רמא אנוה 'ר ,ןוקייבית התוא

 עשעתשא ךיתוקוחב (וט טיק םילהת) החישא ךידוקיפב השטוח רב וגו המא תואמ שלש
 דחא הכחר השעי ןמלב תדמוע אהתש הניפס םדא השעי םאש ץרא ךרד הרות ךחדמיל (וט םש םש)
 : הרשעמ דחא ההבוגו הששמ

 : זיעפפ יכ סילספ 'קל* , סט עוקל 6 :סט עוקפי 8 |: לייכ ייק ס"פ סנכ סופט ,'ס ני" סעוק ,גיינ יכ עוקלי 1

 ,*אְד - וגו התוא תרפכו רמא תא אכה ,יכ'אפ [ןלהלו | ל יל :אָוְד רפוכב [יכנזְך רפכב * | התוא 1
 | 'א רמאנ ,י?אַוְד רמא תא , ךפ [רמוא אוה | - ,ג] רפוכב (ן יכב) ץוחמו תיבמ ('תא) התוא . . תא (1 הכה) אכה
 ינפמ ,א םינפבמ [םימה ינפמ | י)*אָד -- תפזבו רמחב ,'אפ [רמחב | 'א ןיפר ,י ןישת 2 | ל 'וגו [תפזבו **
 י?א תומאה ךרוא .יע נופ ןינבה (נ ךרא) ךרוא .ך ןיינבה ךרוא 8 | י?א םימה [חירה | ?א ץוחבמ .-. [תפזבו | י?א חירה

 .אוה | כ"אפְד בחורו | :אםישש ,פ הרשע [םירשע | א יל םירשע תומא--תומא | )פ הדמכ 4 | %א רומאה ךראה

 ,'א ןוקיבות ,ע ןויקכת ,רגפ ןוקיבת 5 | ע 'ל ,ְך התוא ןירוק ,ד ןחוא . - ,בל ותוא ארוק [יא פ התוא ארוק* | פ יל
 . . /?ך תואיבתמ . . ,?ך!א תיאבותמ איהש [9ל תיאיבתמ איהש* | ?אד ןיקיבת המא ,י ןיקיבת ,] ןיקייבית

 ל סויתמ אוהש ,י?אָ הב תואיבתמ . . ,"ל ןיאביתמ ויהש , ן] םיאביתמ . . ,ף תיאיבתמ אוהש ,ב ןיביאתמ
 ,?אןְד התמוק המא םישלשו הכחר המא ('ך 'נ) םישמח (ן הבתה ךרא) הביתה ךרוא ,י 'וגו הביתה ךרא [וגו 6

 [יכנאזחופ החישא* | י'ָד . . אינוח רב ,(םילהת) יכ?אד . . איטח רב ,נ'אפ רמא ('א אטוח) הטוח רב | 'אפ יל
 | ל עשתשא [עשעתשא ** | 2 ךידוקיפב .כ'אזחפל ךידוקפב .(סש) ' ךיתוקחב [י?אך ךיתוקוחב* | ל חישא
 ילאד הכראב - ,(סש) יכנ'אךופ [השש מ 8 | (םש) י םימב /נ?אחפְד ןימלב .י'אְו [ןמלב | ף הרותה ונדמל 7
 | יא הכראב = .(םש) יכג'אחופ [הושעמ | ל הבוגו /(םש) יאפְד ההבגו [יכ]] ההבוגו*

 שרוד קחצי ירו ,ןילוק יא י"רתבו ןירודמ איתב | ונינפל ' אתיא ןכו םימוגרת ינש י"פע  םינק ןאכ  יגרותמ
 םירפצ יתש רהטמל תקלו ביתכרכ רופצ ןק 'ולכ 'וכו רהטמ הזה ןקה חמ זמרל םינק ןושלב בותכה שמתשהש
 חכו ידכ היהש אל יוכו חנ וליפא 267 רצ ליעל 'יעו ךתרהטמ ךתבית ךתוא ףא ('ד ד"י ארקיו) וכו תורוהט תויח
 248 רצ ליעל י"מב 'יעו תתא הלותו ךומסב ןכו .התא תרפכו 1 :קירצ היח ויתורודב 275 רצ ליעל יאנגל שרדהו
 הרמחתו שרודו דחא דצמ תפזבו דחא רצמ רמחב יד היה םישת רואיה ימי .םימה ויהש י"ע 2 :'תכ תבט הי'דב
 םינפבמ רמח אנת םש הטוסב ןכו ,תירה ינפמ םינפבמ אלו ץוחבמ 'ולכ תפזבו םימה ינפמ םינפבמ יולכ רמחב
 תופסותב םג שייייעו םש רכזוה אל םישת םימה ויהש י'ע םעטהו) ער חיר קירצ ותוא חירי אלש ידכ ץוחבמ תפזו
 םישת םימה ויהש י'ע השמ לש ותביתב הטוסבו ונינפלש רמאמה י'פע 'רגכ שרפמ תייהע י"שרבו ,(רמחב הייד
 חירי אלש ידכ אלש דועו ץוחבמ תפזו םינפבמ רמוחב היד (נ"חעו תיפיב י"שריפמ קתעוה ןכו םיפר םש ייכ ייגו)
 ה 'וה ינפמ תפזכו םימה ינפ מ רמחב ייגהו ,'וכו אלש ידכ םינפבמ טיטו ץוחבמ תפז םש תומשבו ,'וכו קידצ ותוא
 תייפיו כ'מו א'אבו ,('ווכו ינפמ תפזהו 'וכו ינפמ רמחה כייכבו) ו"דו ר"פדבו ג*יכו חיכו ו"יכו פ"יכב םג .אתוא
 םינפבמ רמחב 'יגה 'א א'יכבו ,כ'מ לעב ירחא וסיפדה ןכו נ'תעו םי מ ה ינפמ תפזבו חי ר ה ינפמ רמחב ותיגה
 ץוחב רמחב אכפיא םש שרפמש אלא י'כ ר"'ב 'יפ לעב ינפל סג התיה ונינפלש 'יגהו ,חירה ינפמ ץוחבמ תפזבו
 < ריב ייפב הייכ) 'וכו רמחה חיר קירצ ותוא חירי אלש חירה ינפמ םינפבמ תפזבו הביתב וסנכי אלש םימה ינפמ
 ץוחב תפזב וניש אנליוו 'דבו ,רמוחה חיר וכו םינפבמ תפזבו וכו ץוחב רמחב ר''פדב ספדנבו א"'יכ ר"'ב 'יפב היכו טייב
 יפל רמחו תפז ןימ אוה ארקמב עיר ול ןיאש רפכו ,רז שוריפ הזו ,(תפזה חיר 'וכו חירי אלש 'וכו םינפבמ רמחבו יוכו
 םש תומשב תפזבו רמחבו (1הלמ התואב יי דיו 'ג איי תישארב רמחו ןאכ רפכ וקיתעה ינויח םוגרתבו ,רמוזו שרדה
 הנוי ירל םישרשה יסב םג 'יעו ,ארמיחב 'א *'רתבו ארפוכב אי"'תב ןאכ םגרותמ ןכו (?התארוהב הל המוד תחא הלמב
 דומל המלש אותו רחא דיתע זמרל הזו אלא כ"כא הז .הזו הז 8 :םש תומשבו ןאכ עי'בארבו 228 דצו 160 רצ
 ,הביתה תיישעב הב רדמש חנ לש המא איהו הלחתב התיהש הדמב הנושארה הדמב שרודו תיבה ןינבב ךתמאב
 הנוכנה ייגה רי'ב 'יפבו ,השמח םילכ לשו םיחפט השש ןינבה תמא י"מ םשו השמ לש המא הרכזוה ט''מ ז"יפ םילכבו
 תומאה ךרא לע שיימ 'יעו 'וכו חפטו םיחפט 'ומ המאו םיחפט 'ומ המאו םיחפט 'המ המא שדקמב ויה תומא 'גש א"יכב
 :185 דצ א'ח עגערטויב שקז ע"יעו 21 רצו 15 רצ תודמה לע ורפסב ןנאמרעקקוצ 'חה ןיקיבת המא לע םגו
 המיתו ,םירשע תומא בחרו םי ש ש תומא הנושארה הרמב תומא ךראה םש ארקמב .וכו ןייניבה ךרא
 תצקמבו) םירחא םינשי ייסופדבו וירו ריפדבו ןויקבת 'ע  ךורעבו טוקליו וייכב םג  לייכב ומכ קוספה שבתשנש
 (הרשע) םירשע תומא 'וכו הדמכ ןינבה (ךרוא) ךרא שבתשנ פ"יכו ג'יכבו ,(ארקמה י"פע םישש והיגה םיסופד
 דדמו מ א''מ לאקוחי י"פע קוספה שבתשנ ילואו ,םירשע תומא הנושארה המאב ןינכה ךרוא בוט חקלבו ,'וכו
 יתהגה ןכ .התוא ארוק אוה 4 :'וכו המֶא םירשע בחרו המא םירשע וכרא תא דמיו 'ד א'מ םשו 'וכו ןינבה ךרא
 אי ה ש איס ןיאביתמ ויהש אייס ןמסנ ןוילגבו סייתמ אוהש ימא אנוה 'ר ייגה רפסה ףוגב םשו ,ותוא אתיא לי'יכבו
 ינשמו ןכ חתוא ןירוק המלו ךירפו (?ןוקייבית הארקנש המאל ןאכ ונווכש תירקיעה איה וז "ג ,תיאיבת מ
 ןוקייבית הארקנש ןינבר 'מאדכ שרדה איבמ כ"חאו םירצמב (+תיאיבת ריעמ איתש אנוה 'ר רמאדכ וטושפכ הלחת
 יתנייצש םירפסה לכבו לייכבו ,ךיתחרא הטיבאו ד"סו ,החישא ךידוקיפב 6 :ןושל לע לפונ ןושל הביתה םש לע
 ייעו איי ייסב תטמל םג 'וכו הרות ךתדמיל ןושלה ןונגסו ,יתהגהו עשעתשא (ךידוקפב) ךידוקיפב וירחאלש קוספב שבתשנ
 בצמ םוקמ םיה ףוחב .ןמלב תדמוע אהתש 7 : 284 רצ בח א'הגא עייעו ויעפו עייפ סיפ ןמקלו 197 דצו 54 רצ ליעל
 ןמקל ןכו (רפסה בתכב 'רנכ יטיש יניב לייכב ומלשוה ןמלב תדמוע אחתש תולמהו) הדצ לע ךפהת אלשו (*תוניפסה
 .הששמ רחא 7  :שייייעו 'וכו תדמועש הניפסכ םימב תעקושמ חנ לש ותבית התיה ךכ 'וכו הבתה תא ואשיו ביילפ
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 21 דו אל השרפ חנ

 הש ע ,ןונירריקד ןיעא ןתנ יר יוגו רפוג יצע תבת ךל השע ,שרפתנ אל רחאבו שרפתנ השלשב
 (ב י רבדמב) ףסכ תורצוצח יתש ךל השע  ,רניטד ןיבלג שרפתנ (ב ה עשוהי) םירוצ תוברח ךל
 ףיסויו םכח עמשי יסא 'ר םשב ןרוי 'ר ,שרפתנ אל (ה אכ םש) ףרש ךל השע ,שרפתנ
 ןושלה לע] לפונ הזה ןושלה ןיא ףסכלש וא בהולש ותוא השעא םא רמא ,השמ הז (ו א ילשמ) חקל
 ,(מ סש רבדמב) תשחנה שחנ [הוה ןושלה לע] לפונ הזח ןושלהש תשחנלש והשוע ינירה אלא [הוה
 ןושלב הרוח הנתינש םשכ ןומיס יר ישמ היקזח יברו סחניפ 'ר ,שדוקה ןושלב הרות הנתינש ןכימ
 יפורתנא [אתתיא אתיא] הייניג יניג רמוא ךימימ תעמש ,שדוק ןושלב םלועה ארבנ ךכ שרוק
 :הזה ןושלה לע לפונ הוה ןושלהש המל ,השאו שיא אלא ,[אחרכנ ארבג] ,הייפורתנא

 ערוצמה תא רהטמ הזה ןקה המ קחצי 'ר רמא  ,ןירודמו ןיליק הביתה תא השעת םיניק
 < :ךתרהטמ ךחבית ךתוא ףא

 : צ'יכ יכ עוקלי 9 | : 164 5 ליעל 6 :  ע'כקפס 'כ ילטע קני 8

 ןתנ 'ר [ןתנ 'ר | א דחאו | 'או ושרפתנ | 'א השלש ,ף תומוקמ השלשב ,ילאְד יגב ,(םש) יב גְזְדְו [השלשב 1
 | יאפ 'ל ,(םש) ישרפתנ :ןך ןתנ 'ר ימא שרפתנ :?אד ןהנ ר"א .כ] ימא ןתנ 'ר ,ן) רמוא ןתנ 'ר ,ן"ליא

 ,ש"אח ןונידרקד .ן ןוגי רדקד .1ךענד ןונידדקד | "אד ןיעאד אתובית ,י יעא ,(םש) יעכ נ'אזדופ [ןיעא
 .?א ירוגטד ,ָך רוגעטד :רךכנחופ [רניטד2 | ₪ סוותקד ,(םש)י"ורדקד ,5' סורדקד ,?ף'א ןינודרקד

 י(םש) יִפ [ףיסויו | -?א יביא ,(םש) יָנְזְד יסוי .ודיל יפיא ,עכ'אפ [יסא 8 | י ןירניטד ,(םש) יא ירניטד

 אלו . . רמאש ,ך ייפ אלו ףרש ךל השע השמל ול היכה רמאש ןויכ = ,יכנ'אחופ [השמ 4 | יעכנַאוד ףסויו
 בהז | חו ינא השע .יכאפְד השוע ינא .ן) [השעא | ע שרפתנ אל [ףרש ךל השע] ול ימאנשכ ,?א שריפ
 ןושל . . ןיא .יגחו הזה (ן ןושלל) ןושלה לע לפונ ([ך ןושלה הז) הזה ןושלה ןיא -  ,)'א [((ילשמ) י'א ףסכ)
 השוע ינא םא :פא ,ע'א וא | כ ןושלה לע לפונ ןושלה ןיא ,(ילשמ) י ןושלה . . ןיא ,?אד הז
 ןושל לע [(עשוהי) יעכ ג'א הזה--לע * | ד יל הזה* | (ילשמ) י'א בהז [ףסכ | כנֶאְוְד יל ,(ילשמ ,עשוהי) ו ותוא
 ןושלהש* | ותוא השע | בְד ינא ירה | (עשוהי) יכ יל אלא 5 | ל יל ,(ילשמ) י ןושלה לע ,ן הזה ןושלל ,?אָד הזה
 לע [יעכנ'אחו הוה -- לע* | ע הז .*אְד ןושל ,פ ןושלהו ,יכ נו הזה ןושלהש המל ,ל הזה ןושלש ['א הזה
 אד תשוחנ ,כנאהְו תשחנ .פ [תשחנה | יכנאחוד -. השמ שעיו .עפ [שחנ | ל יל ,(ילשמ) י'אפד ןושלה
 | יש 'ל ,ן הרותה [הרות | יופל הנתנש [ןאְד הנתינש* | םשב | ₪ היקלח | 'שדק | ץ]] הרותה 6
 ,?אְוְד שדוקה ,יפ שדק ,2 [שדוק | ?אָד ארבג םלועה ,ינ'א]ןפ [םלועה ארבנ | אפ שדקה ,ןְָד שדוקה ,1 שרק 7

 | .כיאד יגוג .יגיאופ [יניג | כ יל ,?אְד יירמוא ,ל ימא /1 וא :ןפ 'מוא ,[ו רמוא* | תעטש | 1א שדקה
 ,] אייפורתנא 8 | כ יפורדנא ,'א יפורטנא | יל [אתתיא אתיא* | כ איד .?אְד איינוג ,'יפ איה ,'א אייד ,ן [הייניג
 | ל יל ,ל אתובג רבג [כ1אופְד אתרבג ארבג* | א אתיפורטנא ,1' אפורתנא ,'5 איפורדנא / )אפ איד ,ך הי-
 | כפ ערוצמ [ערוצמה תא | כנזחפ תרהטמ | יאְופְד םינק 9 | פל הזה | פ יל הזה | 'אופ 'ל , 1 יפל [המל
 | א ךתוא תרפכמו תרהטמ ,ץְד ךתוא תרהטמ | י'רלאפְד יל ,נזך תא .3א] התא [ךתוא | ₪ ךכ [ףא0

 הזיא י'פע 'רנכ שרפמ ןתנ 'רו ארקמב עיר ול ןיא רפגו ,זרא ןימ .ןונירדיקד 1  :'וכו םירוצ שריפ תוברח ךל השע
 שררמב ג"יר ריעה רבכו ,(?פורתקד וא סורדקד (יעא) ןיעא פיו טוקליח יג יפלו (*ןונירריקד ןיעא רפג יצע  םוגרת
 םיזרא ינימ יד אתיא 'א גיכ ה"רבו ,םהל עודיה זעלב הביתה םגרתל םימעפל הזה שרדמה ךרד ןכש יקינולאש יד
 (סיידב 'יעו סורתקו סורדק נח םש םגו ,רדא 'ע ךורעב ה"כ) 'וכו ארדא בר רמא סורתק 'וכו סורתק זרא ןה
 < רפג יצע תבת םגרותמ ונינפלו ,'וכו ארדא רמא בר רפג יאמ רפג יצע (םש ךורעה 'יג יפל) יב ח"ק ןיררהנסבו
 אתובית 'ב י'רתבו ןינורדק ןיסיקד אתובית יא י"רתבו (סורתק רפג 'גרתו םש ךורעבו) סורדקד ןיאעד אתובית א"תב
 םוגרתב םגרותמ ןכו ,(ןורדק 'ע ךורעב םג ייעו 840 רצ א"מ קלח חי'מ 'יעו ןונידרקד רפג 'יגה םש םיייכבו) ןונירדקד ןיאעד
 יפסותיג םימוגרתה י''פעו ,אזרא 'עו ארדא 'ע ןעמאננעצנאלפ ע''יעו 445 רצ בי"ח תייחגא ייעו דלעיפ 'חה איבהש ('?ינוי
 148 יומע לודגה 'דמבו ,תומוקמה ינשב טוקליבו ןורדק 'ע ךורעבו "כ ראשב אחילו יב אייכו 'יסופדב אחַוְביה תלמ
 ןתנ ירו ,ביקרמ וניאו םימב החוש אוהש ץע (ןונרדקד 786 דצ םשו) ןיגרדקד ןיעא רמוא ןתנ 'ר שרפמו סרוג
 רמוא ףסוי רב ןתנ 'ר 'יגה י"בשרד אתליכמבו) סורתק ץע הז (הי'כ ויט תומש) ץע י"* והרויו םג שרוד

 רמוא החרק ןב עשוהי יר ייגה דיִכ יס חלשב אמוחנתבו ,רפג יצע 'יפ םש ןוילנב בתכנו סידרק .לש ץע
 א"רפפ ידב שבתשנו סורדקד יעא ו"דו ר'פדב ייגה א"ג 'ר טוקליבו ,םש ךורעב אבוהש ומכ ןוגירדק לצו ןינדרק
 ףוגב אתיא ל"יכבו ;תורדקד א"רפפ 'דו ן'דרב שבתשנו םורדקד ליר יורדקד ריפדב ייגה עשוהי 'קליבו ,טודרקד
 לש תוכיתח .רניטד ןיבלג 2 : 58 דצ ליעל י"מב ייעו 'וכו ךידוקיפב הטוח רב ךומסב ןכו יוכו ןיעא ןתג 'ר רפסה
 רניט יעו בלג יע רייתמע ייעו (י"כ ריב 'יפ) ארניט ןנימגרתמ רוצ רניט ןילמזיא ןיבלג ןילמזיאכ ןיפירח םהש רוצ
 ייפע כ"ג םירוצ תוברח ןאכ שרפתנש עמשמו ,בלג יע לחובהסוינעזעגו 427 רצ איח םש רע 'תה תפסוהבו
 םגרותמ ונינפלש םוגרתבו ,רוטד םיבלג קוספה הזל םוגרת בלג 'ע םישרשה יסב קיידרה איבה ותמנודו םונרת הזיא

 ןיטטעטש ידו היסת א'דפפ 'דבו ,יסיא 'ר םשב אתיא 'א אקארק ידו וידו ר"פדב .יסא 'ר םשב 8 :  ןיפירח ןולמ
 יע ישח ךורעבו ,ני'חעו 'וכו רמאש השמ הז ספדנ 'יסופדה ולאבו ,וביא ר"שב אנליוו ידבו יבא 'ר םשב שבתשנ
 ד"ויב ףיסוי תביתכו .'וכו לש ותוא השוע ינירה 'וכו ותוא השעא םא 'וכו אל ףרש ךל השע ול 'אנשכ ל/'צ יפורתנא
 ארקמב .תשחנה שחנ 5 :180 דצ ליעל י"מב ייעו ונירכזת ביי ייסבו הנילכת איי 'יסב ךומסב ןכו לוגס םוקמב
 164 רצ ליעל 'יע  .'וכו הנתינש ןכימ 6 :ני"חעו 'וכו תשהחנה שחנ לא טיבהו 'וכו תשחנ שחנ השמ שָעיו םש
 אתתיא אתיא יתפסוהו ,היקלח 'רו פ/'יכ ייג אפידעו ,ג'יכו 'בו 'א א"יכו ו'יכבו 'יסופרב היכו .תיקזח ירו : םש י"מו נ"'חבו
 ילואו (*ליק אליק םוליק איי 'יסב ךומסב ןכו םירדחו תוכשל .ןירודמו ןיליק 9 : םש ליעלו נ"חעו אתרבג ארבג ןכו

 :) א60קועס | ?) 60006. ') 0א ?0גשע א600(לשע. | *) א0)41, א0(611, 6.

 שו
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 די אל השרפ חנ 200

 רמא תאד ךיה ןיד אלא םישמ ןיא (כ סש סש) ודבאי חצנל םישמ ילבמ ותכי ברעל רקבמ
 יר רמא יוגו םמח ץראה האלמ יכ איד : [(א אכ תומש) םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו ן

 יולינ ,'וגו פמח ץראה האלמ יכ הרז הרובע ,םימד תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובע .סמח יול
 םד וכפש רשא הדוהי ינב סמחמ םימד תוכיפש ,(הל אנ הימרי) לבב לע יראשו יסמח תוירע

 | :ועומשכ סמח ,(טי ד לאוי) יקנ 5

 | םיחפט השלש וליפא אנהכ בו םשב הימוי 'רו אנה 'ר ץראה תא םתיחשמ יננה /
 | ולש גוגדיפה היה חרוס היהש ןמו לכ גונדיפ] ול היהש םיכלמ ןבל ,וחמנ ץראב תמלוש השירחמש
 | יננה] היכקה רמא ךכ ,הררג [ותקינמ התיה חרוס היהש ןמז לכ הקיגמ ול היהש םיכלמ ןבל ,הדרנ
 | : : ןוהמיע אעראו ןוהל לבחמ אנאה [ץראה תא םתיחשמ

 | ,ךל השע הוה ןושלכ רמאנ תומוקמ העבראב יסיא 'ר רמא וגו תבת ךל השע (דו 10

 :יפ עיכ ג"'פ "כ יטוכי ,וע יכ עטוקי 'קלי = ,ביכ סיכ יכ עוקלי 10 : 265 75 ליעל "ע 7 | : סמ יכ עוקלי 6

 יפ הרות .?אד ןייד [יכ'או ןיד* | ןיאו [ןיא * | א יוגו [ודבאי חצנל * | י'אְופְד ותכוי [כנ?א ותכי * 1
 ,?א 'וגו [יאחד'ל סהינפל * 2 | יא ינש ,כפ א"דכ ,?אְד . . המ ךיה [ן רמא תאד ךיה * | ןְזְד הרות ירבד

 יוליג הז . . הרז הדובע הז סמח ,זופ םימד תוכיפש סמח תוירע יוליג סמח הרז הדובע סמח 8 | כופ יל
 | 1ך -- וז פמח .?ךאְד -- הז פמח ,יכנח] -- סמח :₪ [הרז הדובע | "אך םימד תוכיפש הז . . תוירע

 ,"ל ינסיעכתל ובושיו סמח ץראה ואלמ יכ ,ךכנ םהינפמ סמח . .יכ ,יאָחְוְד סמח . . האלמ יכ [וגו -- יכ
 יפמח |לבב -- יפמח 4 | ך =. וז טמח ,?א ₪ הז סמח .יכנ'אחו -. סמח :פ [תוירע יוליג | 5 ךיבקע וסמחנ

 /8 [םימד תוכיפש | א 'וגו ךקיחב יתחפש יתתנ יכנא ךילע יסמח ,"ל ורשב ראש לכ לא שיא שיא 'תכו לבב . .
 ₪ [אנהכ | ינ'א יננהו 6 | ינאחוְד ועמשמכ ,ל ועמושכ [ועומשכ * 5 | ?אְך -. וז סמח .יכנ'אח] -. סמח

 י'א [השירחמש 7 | י"אפד 'ג .כג'אחו [השלש | 'א מ"ב .פ איכלמ רב ,] היכלמ רב ,?ַאְוְד הייכלמ (ן ןכ) רב
 י/?א חומינ .זְד החמנ .ינְוַפ [וחמנ | יו יל ץראב תטלוש | יו השירחמ ,] השירחל ןהש ,ג?אָזְדְד השירחמהש
 ,'א גוגרפה ["ל גוגדיפה* | יאופְד גוגרפ [נ"ל גוגריפ* | פ ךלמ | 'אחְ - לשמ ,יכ"אופ [ןבל | ְך החומינ
 | .ן תקיגמ | פ ךלמ | ח ןבל לשמו ,י"אד ןבלו ,'א - לשמ [ופ"ל ןבל* 8 | ילאופְד גוגרפ , 1 גוגריפ
 אה 9 | ל יל [ץראה --- יננה** | ונ תידרנ ,?א[ךופך תדרנ | ן תקינמ | ?א דלוהש ,ְך אוהש [יגיאופיל היהש*

 [ל אעראו * | ?א לכחמ ,יכג'אחפ ןוהלבחמ ,ל ןוהל לובחמ [ןָד ןוהל לבחמ * | 'א אנאו .יכנ?אחופד אנא
 | (עשוהי) י ימא ,ג יסוי :כ'אזד יסא 10 | ןוהטע | ל יל ,?א אעראל ,ך אעראל לבחמו ,יכנ'אחופ אערא לבחמו
 | כ ןושלה .ינאחפד ןושלב ,ן [ןושלכ | ן רמא ,ל ורמאנ [ינ'אְד רמאנ * | ילאְד ידב ,נ'אַחְו [העבראב
 | אד ל .(6ש) יכג'אופ (דל | כ 'ל /ח הז [הזה

 תלאו ינש א"רמה םישמ ןיאו 'אי ינל ישמ יבמ 'כוי יעל 'קובמ הרותה ,תמכח אלב ןשי בתכב יטיש יניב םלשוהו
 .פמח יול ריא בוט חקלב שרפמש ומכו ומוקממ שרדנ קוספהו .'וכו תאלמ יכ 8 :םהינפל םישת רשא םיטפשמה
 יניב הגוה לייכבו ,ודובכ ץראה לכ אוהש ימב ורפכ סמח ץראה האלמ יכ ביתכד ז'ע 'וכו תוירע יוליג סמח זי"ע
 סמח ץראה תא ואלמ יכ זיי 'ח לאקזחיב 'פל ונווכ וז ההגה יפלו ,ינסיעכהל ובושיו דוע ףסונו האלמ לע ו יטיש
 יותכד ז"ע יבג ביתכ לאקזחיבו ריעה תיפי לעבו סמח ץראה תא ואלמ יכ ינש תיפיבו א'אב והיגה ןכו 'וכו ובושיו
 ,ויזרהמ ייפו ל"דרה ייחב םג ייעו (ז"ט םש םש) שמשל המדק 'יוחתשמ המהו המדק םהינפו 'ח לכיה לא םהירוחא
 בו אייכו טיייכ ריב יפב היכו (פ"יכמ ץוח) י"כ ראשו 'יסופדה 'יג כ"ג איחש רפסה 'יג היגהל השקו
 - תחשתו רחא ןונגסב שרדה רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמבו ,בייכ גיי הימריב אוה פייכב אבוהש קוספהו ,טוקליבו
 םינלזג ויתש סמח ץראה אלמתו לספ םכל םתישעו ןותיחשת ןפ ינש ומכ זיע ירבוע ויהש םיהלאה ינפל ץראה
 ינש תוירע יוליג א'ד 'וכו הדוהי ינב פמחמ 'נש םימד םיכפוש ויהש סמח אייד 'וכו ולזג רדע וגישי תולובג 'נש
 ינש םוקמ לכב לאעמשי 'ר יבד אנתו 'וכו ץראה תחשתו ביתכד יא ז*נ ןיררהנפ עייעו 'וכו ימע ראש ולכא רשאו
 ראש לכ לא שיא שיא 'תכו יטיש יניב ףסונ לייכב  .'וכו יראשו יסמח 4 :'וכו ז"עו הורע רבד אלא וניא התחשה
 סמח דועו .ועומשכ סמח 5 | :'וגו ורשב ראש לכ לא שיא שיא 'אנש תורע אלא ראש ןיאו ט"קלב שרפמ ןכו 'וכו
 ,בייכו 'ב אייכו חיייכו ו"יכו פ"יכו 'יסופרב היכו .'וכו םתיחשמ יננה 6 :2 רצ ליעל 'יעו ועומשכ יתהגהו ,ועמשמכ
 ומכ ץראה ת א ןשרדו ,'וכו לבחמ אנאה יוכו יננה שרדה םעטכ יג ג ה ןאכ בותכ ילואו ,ינג הו בותכ ארקמבו
 רמא ךכ ('וכו ילכ אולמכ הרב 122 רצ ליעל י"מב 'יעו) 'וכו םיחפט השלש וליפא ץראה םע וא ץראה תאו
 ןוהליבחמ אנא אהו 'א י"רתבו א"תבו .ץראה תאו (' נויה .םוגרתב םגרותמ ןכו .ןוהמיע אעראו 'וכו ה"'בקה
 ןוהמע (אעראל) אערא לבחמו 'יגה םירפסה בורבו ,יטיש יניב ל"יכב המלשוח אעראו תלמו ,אערא סע (ןוהלבחמ)
 םיחפט 'ג וליפא רמא היכלמ ריב אנהכ בר םשב 'וכו אנוה בר "גה בוט חקלב .אנהכ בר | :ע"בארב םג ייעו
 ךלמ ןבל קיתעה ןיבמרבו ,תונוש תוביתכב הדרנ דע גוגריפ ןמ םלשוה לייכבו ,נ"חעו החמנ וכו השירחמהש
 םירפסה לכב ונינפלו ,'וכו ול התיהש ךלמ ןבל יטאנקרב אבוה ןכו ,תדרנ ותקינמ התיה וכו הקינמ ול התיהש
 ייע אנאה תביתכו ,ול היהש הדב 48 דצ ליעל יימב 'יעו תורנ ונידיב היהו איי 'יסב ךומסב ןכו ול היהש ייגה
 199 רצ ליעלו ג'חעו) אסי רי'א רמאמה ןונגס םש ימלשוריב .יסיא 'ר 10 :191 דצ א'ח ריתטעו 192 דצ ןאמלאד
 רפוג יצע תבית ךל השע שריפ אל רחאו שריפ 'גב ךל השע רמאנ 'ומוקמ העבראב (יסיא 'ר רמא היִדַב י'מב
 ךכיפל אוה שחנ אל הרקיע השמ רמא שריפ אל ףרש ךל השע 'ירוצ תוברח ךל השע ףסכ תורצוצח יתש ךל השע
 תזה ןושלב רמאנ תומוקמ 'דב יסיא בר רמא 'וכו ךל השע שרפמו סרוג ט"קלבו ,'וכו תשחנ שהנ השמ שעיו
 ףסכ שריפ תורצוצח יתש ךל השע פורד ק יצע רפוג יצע שריפ תבת ךל השע שריפ אל יעיברו שריפ השלש

 3) א) ?ְ)ץ ץֶמש.



 9 עו אל השרפ -

 רמאיו םלועה ןמ] וחמנ לזגב םיפוטש ויהש יפלו ,שבי ץעל םיוחתשמו םיזרא רבוש ולוקש
 : [יוג חנל םיהלא

 ד וליא [וקיעזי םיקושע | בורמ] (ט הל גויא) םיבר עורזמ ועושי וקיעזי םיקושע בורמ 16

 םתחנש דע וליא לע םיבר וליאו וליא לע םיבר וליא ,םיקשועה וליא םיבר עורזמ ועושי ,םיקשענה
 8 : [יוג חנל םיהלא רמאיו םלועה ןמ וחמנ לוגב םיפוטש ויהש יפלו] ,םניד רזנ

 ה הירוגיטק ץק עיגה ,רסוב תושעיהל םגמו עיגה ,ץצקהל םנמז עיגה [ינפל אב רשב לכ ץֶקו
 סמח אנינח 'ר רמא | ,לזג אוה הז יאו סמח אוה הז יא ,סמח ץראה האלמ יכ המל ךכ לכ ,םהלש
 ותפוק איצומ םהמ דחא היה םישוע לובמה רוד ישנא ויה ךכ) ,הטורפ הוושמ תוחפ לוג הטורפ הוש
 הטורפ הוושמ תוחפ לטונ דחאו דחא לכ אבו הטורפ הוושמ תוחפ לשונו הז אב ,ןיסומרות האילמ
 10 םכמע השעא ינא ףא הרושכ אלש םתישע םתא היבקה רמא ,ןידב ונממ איצוהל לוכי אהי אלש
 ,הרותה תמכח אלב (אכ ד בויא) המכחב אלו :ותומי] םב םרתי עסנ אלה ד'הה הרושכ אלש

 :252 75 לעכ 11 :'ג 'ט ד"פ ''ב יטוכי ,סיכספ יכ בוס יקכי 8 |: סייכ 'כ 'קלי 6 :כ"קפפ 'כ נויפ יקלי 8

 ,כנ'אופ [וחטנ | ל יל .יהמזב :מכגַאוְד לזגב * | ן ןחידי וטשפש יפלו | כ םיעלס רבשמו .., [םיזרא 1
 רמאוו ינש ,א חנל . .רמאיו ,2 'וגו םיהלא רמאיו [וגו -- רמאו* | ל יל [םלועה ןמ** | ו וחומנ ,"אְָד וחומינ
 ..ץק 'נש ,םרשב לכ ץק ינש ,*א 'וכו אב . . רמאיו ינש ,י ינפל אב . . רמאיו ינש ,ך אב רשב לכ ץק חנל . .
 ועושי | ל וקעזי .[וקיעזי** | ?א1ְך -.'יתכ רשב לכ ץק איד ,כ'א -. 'תכ , נןפ [בורמ 8 | ל יל , ינפל אב רשב

 , ופ [וליא -- וליא 4 | א ימוא 'ר [םיבר -- ועשי | אופל ל [ינאד וקיעזי בורמ* | אופ יל םיגר --
 ולא לע ןידר ולא ,י םיבר ולאו ולא לע . . ולא ,ן וליא םע . . וליאו וליא סע . .וליא ,כ ולא . . ולאו ולא . . ולא
 ולא לע םיבר ולאו ןוממ סומיחב ולא לע םיבר ולא ולא לע םיבר ולאו ולא לע םיבר ולא ,'א ולא לע ןידר ולאו
 ,'א המזב . . יפלו [יכנ?אד לזגב -- יפלו * | ם ןיד 5 | "אך סתחתנש ,יכנ!אפ [סתחנש | אד םירבד סומיחב
 רמאיו* | ל יל [םלועה ןמ ** | ל יל ,כפ וחומנ ,יאְד וחומינ [נ'אְו וחמנ * | ל יל ,ן לזגב ןהידי וטשפש יפלו
 ץק ,ך ושב לכ ץק ,1 ינפל . . רמאיו ינש ,יכ ינפל אב רשב . . רמאיו ,'אָו רשב לכ ץֶק חנל . . רמאיו [רגו --
 | כ עיגח רשב ,'א עיגהש רשב [עיגה | י'א ץצקיל 6 | ל יל ,ו ינפל . . ץק ינש ,פ ץק ינש ,%א ינפל אב רשב . .

 | ירכג'אד 'ל .'אחופ [ץק | ירגאד"ל התב .יחופ [ופוב | ירא תושעל .כגזחפ תושעהל .] [תושעיהל
 | לכו | ראד ינפל (ך םחלש) ןהלש ,י ןהלש .כנ'אחופ [םהלש 7 | *א םי- .ירכנ'אופְ איה ,זך [הירוגיטק
 הזיאו | ן והזיאו ,'א וההז יאו ,ָף אוה הזיאו ,ָך אוה הז יאו ,?ֶא והז יא | יכנ?אְד סהינפמ -. ,1אזדומ [סמח

 | ב הושמ תוחפב .?א הוש וגיא ,ךך הושש ,ן הווש :יכזפ [הוש 8 | | 1'א והזיאו .?א] והז יאו ,₪ אוה

 | ב הושב ,?א הוש ,ך הוש וגיאש ,יכזופ הושמ תוחפ ,ג] [הוושמ תוחפ | כ'אד לזג .יבנ'אחופ [לזג

 אב הז [הטורפ -- אב | ן ןיסמרת , ] ןיסמרות ,!ד יה ?א םיד ,פ ןיסומרת ,'א םי- ,יכְזְד [ןיפומרות 9 | י אצומ

 [הטורפ -- אגו | 5 ל ,יכנאְָד הטורפ הושמ . . (1 לטגו) לטונו אב הז ('ן'א היה) היהו ,] הטורפ הוושמ . . לטונו
 | י יל .ם הטורפ הושמ תוחפ ןילטונו דחאו דחא לכ ןיאב ויה :כגַאְוְד הטורפ (ן הוושמ) הושמ . . לטונו אב הזו
 י אפ ואיצוהל .יכנחו [איצוהל | ן וניאש רבד ,יכנאָד וגאש םוקמ דע ,םוניאש דע [אהי אלש 10
 | 1א םכתא ,(בויא) ו םכילע | א ינאו [ינא ףא | אןידכ [הרושכ | יכנאפְך םהל =. ,ן [רמא | א ולטונ
 | + הרות תמכחב , הרות תמכח אלב [כנאָוְד"ְל הרותה -- אלב* | ל יוגו [יכנ'אופ ך"ל המכחב -- ותומי* 1

 וליא 4 .:יתמלשהו לייכב עטוקמ הירחאלשו וז החיתפ ףוסו ,'וכו חנ הז לובמה רודב יל רמע דחא זורכ 8
 עורזמ ועושיו םתבירממ וקעזי םיקשענה יוכו םיקושע בורמ בירו תבירמ ןושל םיברו בורמ שרורש 'רג  .'וכו םיבר
 ולא יב אייכו 'יסופדח 'יגב ףסונש ומכ הבירמה ןינעו .םיבירמ כ"ג םפרט לע םיקעוצ עורז ישגא םיקשועה 'וכו
 לע םיבר .סיקשועהו םהמ םיסמוחש ןוממה לע .םיקשועה לע םיבר םיקשענה יולכ 'וכו סומיחב וליא לע םיבר
 יא א'יכבו ,םירבד סומיחב ןוממ סומיחב יטיש יניב ל"יכב ףסונ הז שוריפכו ,םתוא םיפרחמו םיפדגמש םיקשענה
 שרדה ןכו .רסוב ןושל ר ש ב לכ ץצק ןושל ץ ק שרוד .ץצקתל 6 :םיבר א"נש םש ןוילגב ןמסנו יוכו ןידר ולא גה

 ('הירוגיטק ץק עיגה אב רבכש עמשמש ינפל אב 'וכו ץק דוע שרודו ,שייייעו רסוב בל רשב בל ריילפ ףוס
 ץק ריב 'יפב שרפמ ינפל (ןתלש) םהלש אירוגיטק עיגה התב 'וכו עיגה ייגה יפלו ,'וכו םתיחשמ יננה דימו

 אירוגיטק עיגה *ג פ ל (ר 'ה היעשי) התב והתישאו ומכ הברוח התב תושעל םנמז עיגה אב ץצקהל ןנמז עיגה
 םהלש אירוגיטק ינפל אב יוכו הפכ תא תוצקו ינש ומכ ץוקל םנמז עיגה שרפמו סרוג בוט חקלבו ,י

 תצקמב שבתשנו .יירוגיטק אתיא 'א אקארק 'דבו ,ו"דו ר"פדב םג אתיא אירוגיטק 'יגהו) 'וכו תוכז םהל אצמנ אלש
 םגו פישמ תוחפ לזג פיש סמח טוקליבו יתנייצש ייכ ראשב ה"'כו .'וכו תטורפ הוש סמח 7 :  (םירוגיטק םיסופד
 ויה ךכו ךכ רחא רמא ךיא ןכ םאש איבא 'יפב בתכ רבכו ,פ"ש וניאש לזגו הטורפ הושש סמח "גת ו"דו ר"פדב

 שייייעו 'וכו הטורפ הוש וגייה פמחו 'וגו סמח ץראה תאלמ יכ רמא בותכה ירהש 'וכו לובמה רוד
 קיתעה םיארהו ,ייכ יחסנב םג ןכ אצמש דיעהו פיש לזג פ'שמ תוחפ סמח היגה תיפיבו ,'א טייק יא בייס

 וניא סמח ופיפדה וירחאו הטורפ הושש לזגו הטורפ הוש וניאש סמח היגה כ'מבו ,פישמ תוחפ סמח פיש לזג
 היה המו םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ ביתכ אחא רייא 'ג םש ישוריב .'וכו ויה ךכו 8 :תטורפ הושש לזגו פיש
 אצוי וגיאש רבד .רטורפ הושמ תוחפ ןילטוגו ןינווכתמ ויחו ןיסומרות 'אילמ הפוק ןיעט קיפנ שנ רב הוה ןסמח
 :96 דצ ליעל ייע  ןיסומרותו ג'חעו תצק תמגמוגמ 'וכו ךחא לכ אבו וכו הז אב ונינפלש 'יגתו ,'ןכו ןיניידב
 גו םב םרתי עסנ אלה ד"הה קו אתיא לייכבו ,259 דצ ליעל אוהש ומכ רמאמה יתמלשה .'וכו עסנ אלת 1
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 המל ,ןוהתהמת ןמ אלו ןוהנוממ ןמ אלו ןוהנמ אל (סשסש) םהמהמ אלו [םנומהמ אלו] םהמ
 אל םהב הנ אל ,םהמ חור תחנ היכקהל אלו םהמ חור תחנ היריבל היה אל (שפש) םהב הנ אל
 םיתישע יכ יתמחנ יכ אנהכ רב אבא 'ר רמאד איההכ םהב חנ אל ,היחנ םהל רמאיש ימ היה
 ,(סש פש) ןח אצמ חנו ןח אצמש אלא יידכ היה אל םהמ רייתשנש חנ וליפא אלא (ח ז ו תישארב) ח

 :ינפל אב רשב לכ ץק חנל םיהלא רמאיו ינש םלועה ןמ וחמנ לזגב ןיפוטש ויהש יפלו 6
 וכרד םיכקי  ,תונטק תוידרב םישוע ויהש (אי רכ בואא) 'וגו וריהצי םתורוש ןיב ב

 היהש יפל ואמציו וכרד םיבקי המל ובייא 'ר רמא  ,ואמציו וכרד םיכקי וליפאו (סש ש) ואמציו
 :'וגו חנל םיהלא רמאיו םלועה ןמ וחמנ לזגב םיפוטש ויהש יפלו ,עשר לש ולמעב היוצמ הריאמ
 ימ םיחינמ םיקיר ןוהל רמא הוהד (י ה סושע) ובעתי םימת רבודו חיכומ רעשב ואנש = ג

 :יייכ ע'ס יכיכמ 'קלי ,דייעקס 'כ םועע 'קלי 9 |: ע"קפס יכ ויס 'קלי 6  :כ"םו 267 75 ליעל 8

 ,*ףא ןוהינומממ ,21לןוהנוממ [נןוחנוממ ןמ*| נ?אד ןוהנימ | כיל סהמהמ אלו | יפליל [כג'אךסנומהמ אלו* 1
 ןמ ,ל ןותיהמת ןמ [ןְד ןוהתהטת ןמ * | 4 יל [ירכנאפְד אלו* | י ןוהינומהמ ,?אָד םנומממ ,'ך ןוהינוממ

 | יכנ?א פד חנ .ךיא [הנ 2 | !ך אלו [אל אמל | ְךיְד ןוהתמהמתמ י ןוהתהמתמ ,[ ןותיהמתמ ,כ ןוחתיהמת
 | י'א יל םהמ -- היבקהל אלו | ?ך'א תוירבל ,1ך הירב . . ,?אָד היירב םושל ,י"ְרַּפ הירבל | *ך!א התיה
 /גפ [היחנ 8 | (י'אְד 'ל היחנ -- אל) 5 היה אלו ,1 ..חנ אל ,'א . . הנ אלו ,ך [היה אל -- הנ אל
 אל | יאוד 'ל .כנפ [אלא 4 | ם אדכ | י 'ל ,1א םהב הנ אלו [םהב חנ אל | 9ל הייהינ ,ךכ'א היהנ
 ,בכנ'אופ [לזגב | פ ןיפוטשש יפלו 5 | י'א יאדכ .פ7 ידכ ,כנ*או [יידכ | ?אְד וניא , 1 היהש אל ,יכא|פ [היה
 [ויהש | פד ואמציו וכרד םינקי [וגו | יא ₪ 'תכ [ןיב6 | ב?אד וחומינ .כג'אופ [וחמנ | ?אָד המיזב

 ('א ןיד) םישוע ,פ ןהל ןישוע :ענ ןיה | ,ו [פישוע |  (כ"או יל תונטק -- ויהש) נָפְד - וריהצי םתורוש ןיב

 -- וליפאו) רג"אופד וליפא 7 |  ם תויכרכ ,1' תוכירב ,ךְד תוירדב ,ן) תודידב נא [תוידרב | אְָד פהל
 /יכ"אופְ התיהש .ן [היהש | ן אלא [יפל | ן וליפא ,'א המלו | יכאךוביא .גן [ובייא | (יכ'א 'ל ואמציו
 ,  ינפמו [יפלו | ן םלמעבו םהב ,.] עשר תיבב ,יכפ עשר לש ותיבב [עשר לש ולמעב | א הראמהש 8 | 'א יל
 ,ילאְָד וחומינ .ג'אופ [וחמנ | ?אָד לזגו המיזב ,י המיזב ,כג'אופ [לזגב | ן ןהידי וטשפש ,א םיפוטחש
 , ינפל אב רשב לכ ץק חנל . . רמאיו .'אפ חנל . .רמאיו ,?אְָד םיהלא רמאיו | ל ל [םלועה ןמ** | כ וחומנ
 | ] ןחיכומ היהש חנ הז ,מ'א חנ הז -. [חיכומ | ן'א =. 'תכ [ואנש 9 | י ינפל אב . . ץק רמאנש ,ן רשב לכ ץק
 םתא ,ן ונא . . ,] םתא ןיחינמ | מא אייקר ,ן היקר | | ן'א םהל ,.ם ןהל | ם'מוא ,] 'מא הוה
 | ך ימל | י'א םיחינמ . . .מכ?אפְד ןיחינמ

 ןמ וחמנ (הנוכנה ייגה ןכו) ל ז ג ב ןיפוטש ויהש יפלו תונושל 'גב הנ שירדדכו םהב הנ אל המל 'וכו ןוהנמ םולכ
 לכ ץק 'וכו רמאיו םש ןירדהנסב ושרד ןכו ,םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ 'וכו רשב לכ ץק 'וכו רמאיו ינש םלועה
 םהילע םתחנ אלו לכה לע ורבע לובמה רוד ירהש סמח לש החכ לודג המכ הארו אב ןנחוי ר"א ינפל אב רשב
 תטמל פק פמחה ביתכו 'וכו םתיחשמ יננהו םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ 'נש לזגב םהידי וטשפש דע םניד רזג
 הייבקה ינפל רמעו לקמכ ומצע ףקזש דמלמ רזעלא ר'א םהב הנ אלו םהמהמ אלו םנומהל אלו םהמ אל עשר
 (םאשמב אלו םנומהב אלו םהב אל תלעות ןיא םש י'שריפו) םהמהמ אלו םנומהמ אלו םהמ אל ע"'שבר וינפל רמאו
 = ה"'כו יתגויצש םירפסה י'פע יתפסוה ןכ .סנומהמ אלו 1 :םש חנ אמוחנתבו חנ 'פ שיר תותליאשב עייעו 'וכו
 םש ןירדהנסב םימעפה יתשב םנומהמ אלו אתיל ןכו םנומהמ אלו גיל לאקזחי 'קֶליו פיייכו לייכב ןכא ,ארקמב
 ףסונ דועו סנומהמ היגהל ןווכמו ה תרומת גו םהמהמ אלו לע יטיש יניב הגוה ליייכבו ,ע''צו סי'דב 'יעו מ"יכב
 ןוממ ןומה 'יפ ןכו ןוהנוממ ןמ אלו םנומהמ אלו שרוד יתפסוהש יפכו ,ןותיהמת ןמ לע םהמהמ אל יטיש יניב
 ןושל שרוד ארקמב ער ול ןיאש םהמהו ,(יט 'ה תלהק) 'וכו ןומהב בהא ימו 'וכו ףסכ כהא ומכ ארקטב רשועו
 אל המל = :תוירבה יניעב ןוהמתל היהש םרקיו םדובכ לכמ 'ולכ םהילעש ןוהמתהמ ןוהתהמת ןמ םהמהמ המת
 םירפסה בורו "דו ר"פדבו ,הנ אלו ונינפל ארקמב הייכו איייכו טיייכ ריב 'יפבו 'א אייכב הייכו ל"יכב ח"כ .םהב הנ
 ךומסב ונינפל םגו ,םהב חנ אלו 'וכו םהמ אל ביתכו םינשיה םיסופדב םש ןירדהנסב ןכו םהב ח ג אל המל ייגה
 ירק 'יגה מ"ייכב םשו ,םהב חנ אלו 'נש ןיד רזג םתחנ 'וכו חנ לע ףאו םש ןירדהנסב ןכו 'וכו איההכ םהב חנ אל
 ייעו) םתביתכב ןימוד ויה סגו םתרבהב ופלחתנ ת"יחו א"הו ,267 דצ ליעל י"מבו ס"דב ייעו "וכו חנ אלו היב
 ןיב ןישרד ןנבר ןיענמתמ אל ללכה עודיו ,(452 דצ א"ח אידעפאלקיצנעב ןיתיבפלאה תורוצ ע'"יעו 109 רצ ליעל
 רואמב תואמגודה עי'יעו יא ויינ היפ ינש רשעמו 'ב יכ ז"פ האפ 'שוריו שיוויעו 'ב 'ט ז"פ תבש ישורי) תיייחל א"'ה
 הנ אלו ושרד ןאכו ,49 דצ םימ ןעשמבו '' הרעה ריייש 'גהל רילקח תודלותבו 886 רצ אנליוו 'ד ה"מפ םיניע
 ,'וכו כ"באר רמאדכו יואר היה 'רלכ םהב חנ אלו חנ לע והושרד דועו (היהנ) היחנ ןושלו חור תחנ ןושל םהב
 קיטאממארג ירבעה רוצ עגערטייב 'סב רענילרב איר שיימ 'יעו םהב ח ג אלו לאקזחיב םהינפל 'יגה היהש רשפאו
 ןמסנ תיחנ תלמלו ,רמאמה ףוס דע 'וכו רמאיש ימ היה אל םהב הנ אל ןמ ןוילגב םלשוה לייכבו ,20 דצ יוכו
 רמאת םאו ייכ ר''ב 'יפב שרפמ ןכו יהנ ןושל הג שרוד כיייכו 'א א"יכב היהנ וא וז 'יג יפלו ,הייהינ ןוילגב דוע
 תלעמל ימ ןיא היהנ םהל רמאיש (ימ היה אל איייכב) שיא היה אל סהב הנ אל לית םהב חור תחנ הייבקהל היה
 ןיב 6 :שרדה הז טמשנ 'ב אייכו טוקליו 'יסופדבו ,יהנ ןושל (הנ אייכב) היהנ םהילע יהנ רמאיש הטמל אלו
 וניתמה אלו דימ םיתיזח שותכל םיתיזה תורוש ןיב םינטק ןידב ןישוע ויהש רהצי ןושל וריהצי שרוד  .'וכו םתורוש
 ,אלילק אנשיל תוירדבו ,םלמעב היוצמ הריאמ היהש יפל הכרב ןמיס ןיאור ויה אל כ"פעאו דבה תיבל ןאיבהל
 םהיתבב 'יגה םש בויא םינג ןיעמב .עשר לש ולמעב 8 |: 798 דצ ינ קלח חיימב 'יעו- תודידב 'יגה דדב 'ע ךורעבו
 ותיפי לעב איבהש ייכ 'יג ןכו םינג ןיעמב ה"כו ןאכ םג הנוכנה "גה ןכ .לזגב םיפוטש | :נ"חעו םיעשר לש
 ביותכש היימ ךייד ןמסנו 'וכו וניצמ והבא 'ר 'מא 'וכו סחנפ 'רו אינוח 'ר םירמאמה ןוילגב ןאכ ומלשוה לייכבו
 דצ ליעלו ג'חֶעו ןחיכומ חיהש לובמה רוד ישנאל ןכ רמא הנ .ןוהל רַמא הוחד 9 | : 269 דצ ליעל 'יעו הילקמל
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 ךרד ול ריאמ ליחתהו ובהוא ץייצה [סיליפא תואובמב עקתשמ היהש ךלמל םהרכא לכא ,ימיע ךלהו אב
 דע וניבא םהרבאל ה"בקה רמא ךכ ,יינפכ יל ריאהו אב ןולחה ךרד יל ריאמ התאש דע ול רמא ,ןולחה
 ףסוי תא ךרביו דיהה :לארשי ץראב יינפל ריאהו אוב היתורבחמו הימטופסממ יל ריאמ התאש
 שירו ןנחוי יר רמא היכרב 'ר (וט חמ סש) 'וגו ןינפל יתובא וכלהתה רשא םיהלאה רמאיו
 5 לע  ,וינפל םיניקוו ךלהמש אישנל שיקל שיר ונאצב םיבמו דמוע היהש העורל רמא ןנחוי ירא שיקל
 : ונידוככל ךירצ אוה שיקל שירד היתעד לע ,ומוקמל םיכירצ ונא ןנחוי 'רד היתעד

 4 עו ו ו ב ווב ב

 אל השרפ

 א'וו עשר הטמל םק פמחה 'וגו ינפל אב רשב לכ ?ק חנל םיהלא רמאיו (גי 1
 אל ,עשרלש ובויחל עשר הטמל םק םאו םק וניא םולשו םח ,אהמתא םק סמחה (אי ז לאקזחי)

 :יד "יק סכ סעוסנפ ,'ס ס"ק ןיכדסנס ,סי'פט 'כ לסקי 'קלי

 םיהלאה תא ד'הה (י"אחד יטע) ינפל ,'ִאְו ימע ["ל ימיע* | שא ךלה ,זְדְו ךלהו אוב [יכ'איל ךלהו אב* 1
 ךלמל [ל עקתשמ--ךלמל* | ילאְְְד המוד (ןך םהרבא היה) םהרבא המלו ['או"ָל םהרבא לבא* | ישא ד חנ ךלהתה
 ובהואל , י?אָד ךלהמ ךלמה תא הארש ךלמ לש ובהואל .1א עקתשמ היהש ךלמל לשמ ,ן עקשמש ךלמל ,ם עקשמ היהש
 | פ היהו ,ש ליחתה | יש יל ובהוא ץיצח | ך םילפאה ,'א ןיד .יש?אזחפ םילפא [ן"ל םיליפא* | ש ךלמה תא הארש
 | ראד - ותוא הארו ךלמה ץיצה .ינ'אחופ [רמא 2 | כ:אפ ןולח | ן ןיבמ [ךרד | אד וילע .יכנ'אחופ [ול

 | ישכג'אפד ינפל .ו יינפל | ישג'אוד ל .כפ ךל [יל | יגו ראהו | חו אוב | *אפד ןולח .ישנ'אחו ןולחה
 ל יימוטופפימומ ,ן אימיטופוסיממ  ,פ הימטופסוממ + אימטופסממ [הימטופסממ* 8 | כלאפְד ל | ,ין וניבא
 | יופ יל .גנאחד ינפל | דג ראהו | ך ילש ('ִך אימפפאמ) אימטופסאמ ,"ך איה ,זך הימפסאמ ,?א אימטופסאמ

 | 'א -- לשמ [העורל 5 | פ יל שיקל --יר | יפד ל .בנ'או [רמא חיכרב 'ר | ל זוגו [?אְד וגו -- רמאיו * 4

 | ילאפד רמא -. ,כן [שיקל שיר | ךפ טיבמ היהש ,'א טיבמו העור היתש ,?אָד טיכמו . . אוהש ,ייכ [טיבמו -- היהש
 .יכפ [לע | י ודנכל ,שכאוד ודובכל .גפ [ומוקמל 6 | יכנאופדך ךלהמ (י היהש) אוהש | 'א -. לשמ [אישנל <

 | .כג'אפ - 'תכ [סמחה 7 || ל ונווכל ,יַפ ונדככל ,ךכא ונדונכל [נְוְד"ְל ונידובכל * | גאןד לעו

 ךלה טוקליה "יג י"פע היגח כ"מבו ינפל ךלה שבתשנ ודו ר"פדב .ימיע ךלהו אב 1 :שרדה רקיעמ אוהו ןוילגבו
 תא דיתה שרדה םעטכ דוע 'ג 'יסופדבו .א"אב הגוה ןכו ימע ךלהו אב 'יגה טוקליב ןכא .וירחא וסיפדה ןכו ימע
 לייכב ןוכנלו ,שייייעו ד"מפ שירבו ןאכ שבתשנ לייכבו ,םירהנ םראמ .הימטופסממ 8 :נ'חעו חנ ךלהתה םיהלאה
 'ע ךורעב .קתעוהש ומכ אימטופפממ דימפ ןמקל וידב ה"כו ,יתהגה ןכו היתורבחמו (!הימטופסממ ס"פ שיר
 ינפל ךלהתה שרוד .יינפל ריאהו :חרזממ ריעה ימ הדב םש י"מבו 16 דצ ליִעְל 'יעו ס"פו דימפמ איטטופסמ

 םארוב תא םדא ינב וריכה אלשכ םב עקתשמ היה לוכיבכ ה"בקהו םיליפא תואובמל לשמנ ל"וחו ,לארשי
 ,ויכרד תוצק וניבחו קדס ךרד ומכ רואה תא וארש ןולחה ךרד ול ריאמ ליחתה םהרבאו הרז אל םתילע 'ד רואו
 ביתכו חנ ךלהתה םיהלאה תא חנב ביתכ 'יגה םשו רחא ןונגסב השרפה ףוס דע ןינעה לכ ךל ךל ביימ אמוחנתבו
 ןנחו 'ר שי קל שירו ןנחוי 'ר ןכ וניאו םהרבאמ לודג חנ היהש רובס ארוק .אוהש ימ ינפל ךלהתה םהרבאב
 היה לודגהו לופי אלש ידכ וב זחוא היה ןטקה ןטק דחאו לודג דחא םינב ינש ול ויהש ךלטל ר"המל לשמ רמא

 ךלהתה ה"בקה ל"א קידצ היחו םלוע לש ודיחי היהש םהרבא לבא 'וכו םיהלאה תא חנב ביתכ ךכ וינפל
 ותוא הלעהו ודיב זחאו טיטב עקושמ היהו בהוא ול היהש ךלמל ד"המל לשמ שיקל שיר רמא םימח היהו ינפל
 הארו ובהוא אב הכישחב ךלהמ היהש ךלמל המוד היה תמל םהרכאו 'וכו טיטב עקושמ היה חנ ךכ טיטה ןמ
 קידצ אוהו םיעשר םֶלועה לכ ויה םהרבא ימיב ךכ ינפל ךלהו אב יל ריאמ התאש דע ךלמה ל"א ול ריאהו ותוא

 רשא םיהלאה 'פה בגא ךרד דוע שרוד ..רכו ךרבו ד"הה | :ינפל ךלהתה חרזמב ריאמ התאש דע הייבקה
 ליעל ייעו ת"פי "יפ םע שרדמב םירמאמה ודרפנ ןכו ע"פב רובד ליחתמ ד"'הה ןמיסבו ,'וכו גינפל יתובא וכלהתה
 םיסופדה תחסונב ז'צפ ןמקל םג רדסנ רמאמהו ,181 רצו 185 דצ ('וכו םישי םא ד"הה ה"דב םש י"מבו) 188 דצ

 רמא י'ר שיקל שירו ןנחוי 'ר םשב הל ירמאו היכרב 'ר םש 'יגהו (יסיא 'ר רמא ה"דב 192 רצ ליעל +"מב 'יעו
 ייעו 'וכו ודוככל ןיכירצ ונא "רד היתעד לע וינפל םינקזהו ךלהמ אישנל רמא שיר 'וכו טיבמו דמוע אוהש ,
 םיהלאה םלועה תובאב ביתכו 'וכו םיהלאה תא ביתכ חנב סש ב"מ אמוחנתב רמאמה ןונגסו ,269 ךצ ליעל םג
 וינפל תכלהמ ונאצו ךלהמ אוהש העורל היבקה ינפל ןימוד תובאה ויה הטל ןנחוי רי'א וינפל יתובא וכלהתה רשא

 םינקזהו וינפל ןיכלהמ וינקזו ךלהמ אוהש אישנל 'וכו אלא העורל ןיכירצ ויה ןאצה וישכע דע שיקל שיר
 : םימת היהו ינפל ךלהתה יוה 'וכו וכלהתה רשא ינש וינפל םיכלוה םלועה תובא ויה ךכ אישנ לש ודובכ ןיעידומ
 טיבמו דמוע היהש העורה ומכ שרודש 'רנו גייכ שי"יכ י"'ע םג תמייוקמ וז ייגו .ל"יכב ה"כ  ,ומוקמל םוכירצ 6
 אוהו ,וילא םיבורק היהנש ה"בקה לש ומוקמל םיכירצ ונא ךכ םלהני אוהו וינפל ופפאיש םהל הארמו ונאצב
 םג ייעו ונאצו העורב דובכ ךייש ןיאש לשמנל המוד לשמה ןיאש השק ודובכל םיכירצ ונא "גה לעו ונרמוש
 : א'בא 'יפב

 שי יכו .אתמתא 8 :המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ל"פ וייכו יב א"יכבו ח"כפ 'א א"יכב .אל השרפ
 לש ובויחל 'וכו םק םאו םק וניא ו'ח שרפמ ןכלו ,עשר .דיב הטמ תויהל פמחה םוקיש רשפא םאו סמחהל המוקת
 ראשי אלש םהב הנ אלו וכו םהַמ אל בותכה ךשמה שרודו ,סמח 'ע ךורעב ייעו הטמ טבש ול תויהל יולכ עשר
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 היה ויתורורב ךכ ,אל היל ימא ,הינימ בט אכה תיא רמא ,אוה ספוק ול ימא ,ססוק האצמ [תישילש
 תיחולצל ,המכו המכ תחא לע השמ לש ורורב  ,קידצ היה ויתורודב םא המו רמא הימחנ 'ר = ,קירצ
 :ןכש לכ תורבקל ץוח היה וליא ,ףרונ החירו תורכקה ןיב תחנומו ליתפ רימצ תפקומ ןומיליפלש

 ,ןוטק דחאו לודג דחא םינב ינש ול היהש ךלמל רמא הרוי 'ר חנ ךלהתה םיהלאה תא
 ,(אוי תישארב) ינפל ךלהתה הפי וחוכ היהש םהרבא ךכ ,יינפל ךולה לורנלו ימיע ךולה ןוטקל רמא
 תואוכמב עקתשמ היהש ךלמלש ובהואל רמא הימחנ יר ,חנ ךלהתה םיהלאה תא ער וחוכש חנ
 םיליפא תואובמב עקתשמ התאש דע ול רמא עקתשמ ותוא הארו ךלמה  ץיצה] םיליפא

 :דיכ "כ ךל ךל נ"מ סעוסנפ ,יכ עמ יכ קלי 4

 | ל יל ,ן תיעיבר ץמוח לש האצמו תישילשו ,ו תישילש ןכו , תישילשו , 'ג [כנאְָד תישילש " 1
 י*אפ ספוק | ?אופד היל | יג 'ל אוה -- מא | 'ך םסות ,י ססות .לאפ םסוק | יעכאְך האצמו ,ןפ [האצמ
 ,םגוומא | ישפ הנימ | כאופד תיאו .ישענ [תיא | ע'א ליא .ן ןול . . .שכנ?אפד ןוהל רמא | !ְך םסות
 לש ורודב וא השמ לש ורודב (ינ'אְד וליא אה ,ןך וליאו ,כ ולא) וליא ,"7 'וכו היה וליא ₪ [קירצ היה | ן ןורמא
 | יזחפ רמוא | "א אימחנ | פ קידצ היה אל לאומש לש ורודב .יכנאְד קידצ היה אל (י לאומשו השמ) לאומש
 (1 פא .זך וליא אה ,כ'א ולא) וליא ,ן [ורודב | ך יל [קידצ "2 | ח ורודב | כ 'ל ,גאזד םא ,ו םא המ [סא המו

 קידצ היה [המכו -- ע | .כנאחוד לאומש (כ לשב וא) לש ורודב וא ₪ .יפ [השמ | יכנאחפד ₪ היה
 ,'א ןומיסילפופ ,זֶד ןומסילופפ .פ ןומסלופפ ,יכ ןוטיפ 8 | יאחְד - לשמ :כנופ [תיחולצלל | ד רתוי
 !ינפ תורבקה תיבב | 'א הנותנו ,2כ תחנומש | יי דימצב | כ 'ל ליתפ--תפקומ | אד ןומסרפא ,.) ןומסלבופא
 ולאו | | 2 החיר תפונטה סוקמב :יִנָאְָוְד החיר (י התיהו) היהו .ל וחירו [פ החירו * | כ תפונטה םוקמב

 | .כ םשובה םוקמב ,י תורכקה תיבל . . התיה ולא .אזדופד תורבקל ץוח (ן התיה) היה ('א םא ,ן וליא ,פ וליאו)
 ('א ןקושב) קושב ("ל היהש) היורש התיהש (י'א הלותבל לשמ) הלותבל . . ,בֶזְ המכו המכ תחא לע [ןכש לכ
 התיה ('א ולא) וליא ['א ער םש הילע אצי אלו תונוז לש ןקושב התיה וז אהו] ער םש הילע אצי אלו תונוז לש
 ('אְד הלותבל לשמ) הלותבל . . ,י'א"ְל המכו ,המכ תחא לע (י'א תורשכ) תורישכ לש ('א ןקושב) קושב ("ל היה)
 (ן רתויב (?) האיב התיהו) ער םש הילע אצי .אלו (נ] ןקושב) קושב (ך הייורש) היורש (] היהש ד התייהש) התיהש

 י%א םא המו ךכ ,1ן םא ךכ) םא המו המכו המכ תחא לע ( תורשכ) תורישכ לש ןקושב (ך התייה) התיה וליא
 לש וא השמ לש ויתורודב היה וליא) לאומש לש ורודב וא השמ לש ורודב היה ולא קידצ היה ויתורודב (פ ךכ
 | .ג"אופְ המכו המכ תחא לע (5 השמ לש ורודב ,] היה וליא לאומש לש ורודבו השמ לש ורודב ,ן לאומש
 | יגיאחפְד רמוא .?א] [רמא | ן ןדוי 'ר הימחנ 'רו ןדוי 'ר .5נַאָד הדוהי 'ר (?א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר 4
 | ו רמא5 | ןטק | ךיב [יש" | ינ'אחופד ויהש ,"א [היהש | 'אחד - לשמ .יכ?אופ [ךלמל

 , כנאופד לודגל (כ'אַו רמא) רמאו | יטע | 'א ךלהו אב .ינ?אוד ךלה .פ [ךולה | כ ןטקל ול .ירגאפְ ןטקל
 | באד וחכ ,יגְו [וחוכ | יכאפד יגפל .נְו [יינפל | אד ךלהו אב ,פ ךולהו אב ,יו ךלה | י רמא לודגלו
 היהש ,' ותוכ היהש ,ן [וחוכש | חנ לבא 6 | יכנאזחפד םימת היתו ₪ .] [ינפל | כנופ - ול רמא [ךלהתה
 תואובמב ,] [םיליפא תואובמב | 'אחְד - לשמ ,יכנ?א] [ובהואל | יכנפ רמוא | ?א אימחנ | כנאפדוחכ
 דע | יל ["ל עקתשמ* | ד ותוא האר ךלמה ,ן והארו . . ץיצה 7 | זך האוצה טיטב ,?אך הבע טיטב ,יר'א טיטב ,כ םילפא
 | ישאחד טיטב ,.) תולפא תואובמב טיטב ,"ל תואובמב ,כ םילפא תואובמב [ן םיליפא תואובמב* | כ התא יתמ

 לאקזחי) ססוקי הירפ תאו מ"למ ססוקו ,'וכו ץמוח האצמו 'ב 'וכו דחאל ספק 'ע ךורעב היכו יתהגה ןכ .'וכו ץמוח
 הכו ךכ :הימתב .'וכו אכה תיא 1  :ביִמ ך"פ ינש רשעמ שירה 'יפב ייעו .ץימחהל ליחתמש ןיי אוהו ('ט זי
 םגו  ,נ'חעו 'לוכו היה וליא יטיש יניב ףסונ ל"יכבו .קידצ היה אל 'וכו השמ לש ורודב היה וליאו .קירצ היה
 תחקרמ וא ןמש לש .ןוטיליפ לש תיחולצל 2 :ןכש לכ יוכו ץוח היה וליא רוציקב ליייכב םייסמ וירחאלש רמאמה
 ,ד'ויב יליפ תביתכל תואמגורה םג םשו ,458 רצ םיורקו ןוטיילפ 'ע 'שח ךורעב 'יעו ('םירחא םימשבו דרנ ילעמ
 אתיל 'וכו הלותבל גיר ירבדב ינשה לשמהו ,'ב 'יס טיילפ ןמקל עייעו 257 דצ ליעל םג ייע ניחבש תואסריגהלו
 ותמגוד אתיל םגו ח"יכב קתעוה אלו כיייכב ג'ל ןכו (רחא בתכב יטיש יניב םש ףסותינו) רפסה ףוגב לייכב
 הגלפה רודכו לובמה רודב היה םימת רמא דח הימחנ 'רו הדוהי 'ר 'יגה .אמוחנתבו ,םש ןירדהנסבו אמוחנתב
 ףנוטמה םוקמב תחנומ התיהש ןומסופא לש תיבחל לשמ וילגרו וידי אצמ אל וניבא םהרבא לש ורודב היה ולאש
 תיחולצל לשמ םירחא תורודב שי'כ ויתורודב היה םימח רמא דחו ףדונ החיר ןיא המוקמב אלש ףרונ החיר המוקמב
 אתגולפב יארומא יגילפ ןירדהנסבו ,םשובה םוקמב תחנומ התיה םא שייכ תפונטה םוקמב תחנומ התיהש ןוטיילפ לש
 ש"כ ויתורודב רָמא שי ק ל שירו םירחא תורודב אלו ויתורודב ןג חו י ר"א 'וכו תודלות הלא םש 'גו יאנת ינהד
 החיר המוקמב ץמוח לש ףתרמב תחנומ היהש ןיי לש תיבחל ד"יהמל ןנחוי 'רד לשמ אנינח ר"א םירחא תורודב
 תפונטה םוקמב תחגומ התיהש ןוטיילפ לש תיחולצל ד"המל שיקל שירד לשמ איעשוא רי'א 'וכו המוקמב אלש ףדונ
 עבונ ילואו ,נ"חעו כיייכ ייגב תיחולצל לשמה םג םיכסמ הז ןונגס םעו ,םסובה םוקמב שייכו ףדונ החיר המוקמב
 אלו ויתורודב קידצ יאנגל ןישרוד שיו חבשל ןישרוד שי ויתורודב 'ג םשו בי'מ אמוחנתמ 'וכו הלותבל ינשה לשמה
 היורש התיהש הרענל דציכ חבשל ותוא ןישרוד שי 'וכו ףסכ לש עלס םדא ןתי םא ד"המל לשמ םירחא תורודב
 רבקב הנותנ התיהש ןומסרפא לש תיבחל לשמ ו'כאע תורשכה קושב התיה ולא הרשכ התיהו תונוז לש קושב
 סומינוריה לצא םג אצמנ יאנגל שרדהו ,141 'ומע לודגה 'דמב עייעו ן"כאע תיבב התיה וליא בוט החיר התיהו
 שיייעו 115 דצ ליעל ומכ יו אלמ ןחוכ תביתכו ,48 רצ ליעל ייע .ול היהש 4 :411 דצ ג"מ קלח ח"מ 'יעו
 יטיש יניב םלשוהו ץיצה דע ץיצה ןמ גלד לייכב .ךלמה ץיצה 7 : חנ ךלהתה םיהלאה סע .םיהלאה תא 6 :י"מב
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 אוה לומתא השמ ,שרח םלוע האור אלא (ו במ תישארב) ץראה לע טילשה אוה ףסויו וישנעו
 ותררמ ץראל ךופשי לומתא בויא ,שדח םלוע האור אלא םיב ועקשמ וישכעו הערפ ינפמ חרוב
 ,שדח םלוע האור אלא (י במ םש) הנשמל בויאל רשא לכ תא י"י ףסויו וישכעו (גי וש :בויא)
 לכ ימא ןינבר ,שדח םלוע האור אלא ובלוצ תא בלוצ אוה וישכעו הבילצל ןכומ היה לומתא יכדרמ

 לכמ ךל חק התאו ינש שדח רשע םינש לכ] סנריפו ןז חנ ,םנריפו ןז היה וב ימאנש ימ 6
 הנש ימ לכ] סנריפו ןו השמ | ,[(גי ומ סש) 'וגו ףסוי לכלכיו סנריפו ןו ףסוי .(אכ ו תישארב) לכאמ
 ,[אהמתא הנממ םותי לכא אל אמש וי אל בויא) 'וג ידבל יתפ לכואו םנריפו ןז בויא ,רבדמב
 תקנימ רתסאל אצמ אל תוקינמה לכ לע רזיח תחא םעפ ןרוי 'ר רמא ,אהמתא סנריפו ןז יכדרמ
 והבא 'ר השרדדכ ,הקינמ היהו בלח ול אב רועלא יר םשב והבא 'ר היכרב 'ר 4 ,אוה הקינמ היהו
 :רוהט רכזה בלח 'א רזעלא ןב ןועמש יר איה התינתמ אלו ןול רמא ,הרוביצ ךחנ

 השמלש ורורב היה וליא ,קידצ היה ויתורורב רמא הרוי יר הימחנ 'רו הדוי 'ר ויתורודב
 ,יבריב אריעזלו ארוהנ יגס אריועל  ןיחווצ היימס קושב ,קירצ היה אל לאומשלש ורורב וא
 ,ץמוח האצמו] היינש ,ץמוח האצמו הנושאו תיבח חתפ ,ןיילש ףתרמ ול היהש דחאל

 ,יפ סי'ק ןילדסנס ,ט"פ 'כ עוק 11 = :זיפ דיפ ןיכליטכמ 10 = : גיכ "ק | ניכ "מ סילסס עכדע ,'3 גי'כ סנט "יע 8
 : :'פ "כ סע לעוסנס ,'ו "ק םסכ נ"ע לעוסנס

 י?אְד הארש ,(סש) י"א האר .כג] [האוד | אופדיל .יכג [ץראה לע | ,לףסוי [ףסויו** | (רמאמה לכב) אפ ושכעו 1
 | גאופד =. אוה ,וכ [ועקשמ 2 | (סש) יכנפ חרב ,ו"אָך הרוב ,'א חרוב היה ,ןך [חרוב אוח | (רמאמה לכב ןכו)

 | ל יל [וב *5 | יִד ויבלצ | ליל [אוח* 4 | ןְל ותררמ ,יד יתרירמ [כאפ יתררמ * | י'א'ְד ךופשא | (םש) יפ םימב
 = [שדח* | ילאד ביי [כנ'או"ל רשע םינש * | ג יל [לכ* | 1 תוירבה לכ סנרפו | ל היה .-, [חנ ** | 1 סנרפמו
 [יכיל סנריפו ןז* | נופ ףסווו 6 | ך וגו ,"ל וגו לכמ ,(םש) יכג לכאי רשא . . לכמ [ןפ לכאמ לכמ * | ו הביתב
 [ו ימ לכ* | ן*אְד לארשי (1 לכ) תא (1 סנרפו) סנריפו ,ן סנרפו ,יכ [סנריפו | ם השמו | אד 'ל .פ סנרפו . - |

 ,2] המ יכדומ 8 | אופד יל ,ג סנרפו ןז [יכ"ל סנריפו ןז 7 * | ג"אד םיעברא דיל ימ .(םש) וכו םיעברא לכ
 | אלו | ן ןלוכ תוקינמה | (סםש) יכ:אחפ רזח | ל ןנחוי [ןדוי** | 'ל אהמתא | ' סנרפמו ןז | [ף המ יכדרמו
 ,(םש) י הקינמ אוה היהו [אוה -- חיהו 9 | ינאחופד הקינמ | גד רתלאל רתסאל ,זְד רתלאל ,יכא] [רתסאל
 | כנו השרד ךכ .?א שירדדכ | כג אוה הקינמ | כאפְד . .'רו .ג] [והבא 'ר | י 'ל הקינמ -- היכרב 'ר | אן יל
 /ר'א'ד ןוחג .?אד ךוחג :יכ ךיחג :5 [ךחג 10 | (םש) יכ ארובצב ,ן הרד :ינ?אפך ארוביצב ₪ ,?א [והבא 'ר

 .יכאפד ןוהל .ג [ןול | 1 ןורמא | ילאְד הילקל ארוביצ ,(םש) ירכא ארובצ , )₪ ארד 4 ,ן [הרוביצ | 1 ךכו
 | ?א אימחנ | ןןדוי ,21אד הדוה11 | ןימא ,(סש) יכ'אןפד רמוא | אתינתמ | י'אָפ ואלו | ן] היל
 היה | י אה ,כְד ולא . . או וליא אח ,ךוליאו .גלאפ [וליא | יכ'אחופ רמוא | 1 ןדוי .יכנא[חפד הדוחי
 ,גופ ןיחוצ | ך יל .ירכנאפ אימס ,ן [היימס 12 | יי לאומשו השמ תורודב ,] לאומש לש ורודבו . . ורודב | י יל
 איגס ,ך אימס . . ,!ך רוהנ איגס ,פ [ארוהנ יגפ | | איריטעל ,1 הרד .ירכאופ [אריועל | | *א ןירוק

 ,ל ובריב אריואל ,ף ברב אריעזלו [יבריב אריעזלו * | ן בר רב ,ב יבר יב ,!ף יבירב ,?ךָנָא יברב 4 ,'י רוהנ

 ,יכנ!אופ [הנושאו | ןד דחא ₪ :יעכגאפ [ףתומ | י'אד - לשמ .עכגאופ [דחאל 15 | ירכנאד ל
 האצמו 'ב [ץמוח האצמו* היינש | ג ןיי ץמוח לש .שכיאוד - לש ,יע"אפ [ץמוח | שג תאצמנו | ע"א תחא
 | ל היינש ,ופ היינש (י ןכו) ךכו .?אָד ןכ היינש .כא ץמוח לש . . היינש ,ז) ץמוח

 ןז השמ סנריפו ןז היה חנ רפסה ףוגב בותכ ליייכב .'וכו רשע םינש לכ 5 : 261 דצ ליעל י"מב 'יע .'וכו
 ול אב 9 :שדח רשע םינש לכ ןונגפכ הנש ימ לכ יתהגהו ןוילגב םלשוה טמשנש המו 'וכו ןז יכדרמ םנריפו
 אוה הקינמ היהו תקנימ רתסאל אצמ אלו תוקינמה לכ לע תחא םעפ רזיחש אלו דימת הקינמ היתו .בלח
 םגו ;('וכו ול אב 'וכו היכרב 'ר רמאמ קתעוה אל תומוקמה ינשב טוקליבו) תייפיב 'יעו י"ר שרדדכ העש יפל
 סג ול השענו הקינמ רכש ול היה אלו קניל ןב החינהו ותשא התמש דחאב השעמ רפוסמ םש תבשב אתיירבב
 -עג ריפ טפירשטייצ עיימב סיירפ 'חה רכזה בלח ןינעב שימ 'יעו ונב תא קינהו תשא ידד ינשכ ןידד ול וחתפנו
 :השרדדכ : רתסא תא תקנימ התיה יכדרמ לש ותשא םש םילהת שרדמב רחא שרדו ,'ג תרבחמ גיינ קלח 'וכו עפליהסטרוב
 : נ"חב 20 דצ ליעלו םש םג 'יעו הדוהי 'ר השרד 261 דצו אנינח 'ר שררדכ 257 דצ ליעל ןכו ארוביצב .והבא יר
 48 רצ ליעל 'יעו םהיניעב רבדה הארנ אלש יפל עקרקב םהינפ ושבכ רי'ב 'יפב שרפמ ןוחג 'יגה יפלו ,קחצ .ךחג 0
 ארקנ חנ היה ךכו יבריב ןוטקלו ארוהנ יגס רועל ןירוק ןימוס לש קושב .היימס קושב 12 : םש י'מו נ/חבו ןיכחד ןורשו
 םירפסה בורבו ,יתהגהו ברב אריעזלו 'וכו אריועל אתיא פ"ייכבו ובריב אריואל 'וכו אריועל שבתשנ ליייכבו ,ויתורודב קידצ
 י"כ ר'ב ייפב שרפמו תירקיעה ייגה ירנ ןכו (בר רב ,יבר יב ,יבירב) יברב אריועל (ןיחוצ) ןיחווצ (אימס) היימס קושב 'יגה
 םניא םהו תצק תאור אוהש יפל בושחו לודג (יברב) יבירב תצק םא יכ האור וניאש שיאל ןירוק ןימוס לש ןקושב
 ריפדבו ,םירומג םיעשר םהו תצק קידצ אוהש יפל קירצ חנ ותואל ןירוק םיקידצ ןיאש םוקמב ךכ םולכ ןיאור
 י'פע היגה כ"'מבו ,אימס רוהנ איגס 'וכו ןיחווצ קושב שובישב הגוה ו"'דבו ,רוהנ איגס איריוועל ןיחווצ קושב שבתשנ
 'ולכ) םימוסה יבגל תייפיב 'יפ ןוכנלו ,(איגס ייגה ו'דו ריפד טוקליב ןכא) רוחנ יגס אריועל 'וכו אימס קושב טוקליה ייג
 ןילימ ךרעבש יגריעה ףעל חי'אר ידידיו ,תחא ןיע ול שיש וא תוהכ ויניעש ימ אוהו רועל רוהנ יגס ןירוק (ירמגל םימוסה
 אימסל אריוע תיבד אנשרופו םש דועו ,איה אחרסימ אתירחאו הל תיא אניע אדחד אריוע שרפמ אדיוא לש יברעדירוס
 יהוניע ןיהיתרת ןיד אימס אחרסמ הניע אדחד יהותיא וה (טרפב) תיאנרמ תיכ אריוע ונח (אמוסל רוע ןיב שרפהה 'ולכ)
 האַצַמו היינש 18 : 'א היִכ א'ַפ תובותכ סש 'יעו אירוהנ איגס ןיחווצ אימסל היפ ףוס האיפ 'שוריב לשמה ןושלו ,ןליזא

10 



5 

 טו ל השרפ - 24

 ,הרבת אל איה ףא ןול רמא ,ופוס אוה ותליחת אוה התעמ (רכ גל לאקזחי) ץראה תא שריו םהרבא היה
 ינפ ךירדהל ןקתומ היה וב םייקמ המו וארוב תא םהרכא ריכה הנש חימ ןב 'מא ןוהיורת אנינח ירו ןנחוי יר
 ,תונערופל ןקתומ (א םש סש) היה שחנ] ,התימל ןקתומ (בכ ג תישארב) היה םדאה ןה ,הבושתב םלועה לכ
 היה השמ ,סנל ןקתומ היה חנ ,ןירוסייל [ןקתומ (א א בויא) היה בויא ,תולגל ןקתומ (ב ד סש) היה ןיק
 וב ימאנש ימ לכ .רמא יול 'ר :הלואנל ןקתומ (ה ב רתסא) היה יכדרמ ,  לאוגל ןקתומ (א ג .תומש)
 (טי די בויא) םימ וקחש םינבא לומתא חנ ,ןה השמחו ןמחנ רב לאומש 'ר רמא ,שרח םלוע האור היה

 חנ ינב ויהיו רמא תא אכהו םימב אחמינ םיחירלש ןיליבורטסיא וליפא ןנחוי 'ר ישמ יול יר רמאד
 (חי הק םילהת) ולגר לבכב ונע לומתא ףסוי ,שדח םלוע האור אלא אהמתא (הי ט תישארב) םיאצויה

 יד "יס ך5 ב"פ סעוסנס ,('6 ס"ק) סייכפ יסנכ לסקיספ , (ז"ע יס) וכס 'פ סככ סיכיטס כיט ,ס"5פ ד"ספ ו"יפפ ןמקמ 2

 :כ"ת 261 75 ליעל 5 5':  "ק לסכ 'ג "סם ךל ךל סעוסנס ,'ג "יס לכסב

 | (י יל ופוס -- התעמ) .כנ?אופך ופוס אוהו ,ר'א [ופופ אוח | יכ'אָו יל ץראה -- (] שרייו) שריו 1

 ירו היננח 'ר [וארוב -- ןנחוי יר 2 | ן הירבח ,ילאפ ארבת | (םש) יכ'אָו אוה | (סש) יכאד ןוהל , גופ [ןול

 (ח ןוהיורת ירמא) ימא ןוהיורת ןנחוי 'רו ('אְזְד אנינח) הנינח 'רד ,ן וארוב . . הנומשו םיעברא ןירמא ןוהירת ןנחוי

 וארוב . . הנמשו יעברא . . ןוהיורת . . 'רו הנינח 'רד ,אְְָד וארוב . . ('א שלש ,ְזְ הנומשו םיעברא) 'חו 'מ ןב

 ,2 ילוקב םהרבא עמש רשא בקע ינש וארוב תא סהרבא ריכה םינש שלש ןב יוא יקל ןב יעטש 'ר .סשב יול ירו

 ןיגמ ילוקב . . בקע ינש וארוב . . 'ג ןב רמא שיקל שיר םשב יול 'רו וארוב . . חי'מ ןב . . ןוהיורת . . ירו אנינח 'רד

 ,י בקע ןינמ ילוקב . . בקע ינש םינש 'ג ןב רמא שיקל שיר וארוב . . חימ ןב . . והיורת . . ירו . . ירד ,(םש) + בקע

 ןוהיורת . .'רו ("א אנינח) הנינח 'ר 'ו כו וארוב תא . . ריכה (%א 'ג) שלש ןב רמא שיקל שיר םשב יול 'ר אהד

 | י?אד םייקמ ינא ,כפ וב םייקמ ינא ,ן היב . . ,'ִאְְח [וב םייקמ | ?אָפְד וארוב . . (פ הנומשו) 'חו םיעברא ןב ןירמא

 , כג ולוכ םלועה לכ ינפ .חפ [םלועה -- ינפ | פ היה ןקותמ ,?אָד ןקותמ היהש .יכנ'אזח ןקותמ .ן [ןקתומ
 יפו [ןקתומ | חח היהש | ₪ ןהו 8 | ?א םלועה לכ ,ך ולוכ םלועה לכ .יולוכ . . לכ תא , או ולכ . . לכ ינב
 (ם תוינערופל) ןקותמ ( ןקתמ ,ן ןקתומ) היה (יִזְדִפ שחנהו) שחנ [תונערופל--שחנ * | (רמאמה לכב) יאחפְד ןקותמ
 ..בויא* | ל ל .יאחפד תולגל ןקותמ . . (ח ןיקו) ןיק [כג) תולגל -- (ם ןיקו) ןיק * 4 | ל יל .ינאחופ תונערופל
 סנכיל) יכנאופד פנל * | חח |  כגד ןירוספיל | ל ל .אחפד ןקוחמ . . (זך בויאו) בויא [2] ןקתומ --

 (גא ןינברו) ןנברו יול יר :פ [יול 'ר | ןח יכדרמו 5 | ןך השמו | \ִל תונערופל ןקתומ היה שחנ = [('א הביתל ו
 'ילאד לאומש ,ן ןמחנ ןב . . ,ָנָפ [ןמחנ רב לאומש | (ךומסב ןכו) ילאחְד האר .כנופ [האוו 6 | כנאוד ₪

 | גו רמו7 | ליל [יכנאהפד ח:* | יכג1אד השמח :'אחופ [השמחו | (םש) י אנינח רב אבא
 /*אד יטציא .ם 'טסא ד ןילבורטסיא ,'ך יטצא ,] [ןיליבורטסיא | (כופ יל ןנחוי 'ר 'שב) י?אְד םשב ,] םושמ

 ,יכנחד החמנ :?א החמינ | (םש) ו תלוברטציא ,?ף ןילוברטציא ,?ך'א ןילבורטצא ,'ו'ך ןילובורטציא
 ןמ -₪ :38  [םיאצויה 8 | ד תאד [תא ** | | ןן הכהו | (םש)י תיחמנ ,'א וחומינ ,ןַמ וחמנ

 | *אד 'ל .יכנ'אחופ [לומתא | יכ"אוְד הביתח

 יא .א"יכב 'יגתו) 'וכו ןקתומ היה וב םייקמ המו יוכו ריכה םינש 'ג ןב 'וכו חירו י"ר ונינפלש 'יגהב רתסא ימבש
 חיר אתיא 'וכו עמש רשא בקע שרדב דיספ ןמקל םג דועו ,(שלש הגומו הנש םישלש ןב בותכ םשו ,תשבושמ
 הי'צפ ןמקל םג ייעו וכו בקע ןיינמ םינש 'ג ןב שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יול 'ר 'וכו הנש ח"מ ןב יוכו ןנחוי 'רו
 ח"מ ןב וכו י"רו ח"ר םש רייספבו רישהשב אתיא ןכו ,(אמתס הל סירג אייכ ייס חייפ ריימבבו וימפ ןמקלו)
 תומש ךפהל ןכתי אלו 'וכו םינש שלש ןִב רמא (שיקל שיר) שיקל ןב ןועמש 'ר 'וכו הנש (הנומשו םיעברא)
 אנינח ר'א אחא רי'א ךתודלי לט והמ יד 'יס ךל ךל ב"מ אמוחנתב רמאמה 'יגבו ,תומוקמה ולא לכב םירמואה
 םינש 'ג ןב שיקל ןב ןועמש 'ר רמא םש רהב אמוחנת ישרדמב 'יגה ןוכנלו ,קפקפל שי יוכו ריכה םינש שלש ןב
 וארוב תא םהרבא ריכה הנש םיעברא ןבו א'פ ם'וכע תוכלהב ם"במרה שיימ לע ל"דרה ריעה רבכו ,שייייעו 'וכו
 תושרדה ורדסנ רחא ןונגסבו ,םש ךל ךל אמוחנתל רעבאב ש"ר תורעהבו םש רייספל ש"אמר תורעהב עיייעו
 אוה היה וב ינש ימ לכ ןנחוי ריא העור היה והמ 'ג םשו העור היה השמו 'פל תומש בי"מ אמוחנתב ונינפלש
 ול ורמא סנרפו ןז 'וכו ימ לכ ןירמא ןינבו רשכ ופוסבו רשכ ותליחתב היה אוה ופוסב היה אוהו ותליחתב היה
 ףא םהל רמא המדא דבוע היה ןיקו ביתכהו ול ורמא תונערופל ןקותמ היה אוה ןהל רמא םורע היה שחנה ירהו
 םלוע האר תיח וב רמאנש ימ לכ רמא יול 'ר 'וכו םלשורי הדכלנ רשאכ היהו ביתכהו ול ורמא תולגל ןקותמ אוה
 ע"עו הסנרפל ןקותמ ('ה 'א תומש) ה י ה ףסויו ביתכ ףסויב דוע אתיא םש ריומשבו ,כ"ע העור היה השמו ךכיפל שדח
 םהרבא היה דחא יא 'יס חנ במ אמוחנתבו 'וכו ופופ דעו ותליחתמ וקדצב אוה םהרבא אוה םרבא 'א א"י הליגמב שרדה
 ותליחתמ קידצ סהרבא אוה אלא םימעפ יתש המל םהרבא םהרבא לייא הייבקה ןכו וקדצב דחא אלא ויה םינש יכו
 ,ל'צכו ש ריו בותכ ארקמבו ,'ב א"יכו "יסופדב םג אתיא ץראה תא שרוו 'יגהו ,'וכו בקע' בקעי ןכו ופוס דע
 וכו תיה ןיק םש רסחו הטמל בברתשנ לייכב .וכו היה שחנ 8 :קזחומ רחבומ קהבומ לקשמכ ןק תו מ "יגהו
 ורדסנ קוספה ותואלו ,'וכו היה ידוהי שיא יפב .'וכו היה יכדרמ 5 :  םירפסה ראש יג י'פע יתהגהו ןקתומ היה בויא דע
 שיא וכו ןיק אציו אירכ תולגל ןקותמ 'וכו היה ןיקו 'וכו ןקותמ םורע היה שחנהו םש ייגהו ,רתסא שרדמב םירמאמה
 יכדרמ הלואגל ןקותמ היה העור היח השמו וארוב ריכהל ןקותמ היה היח םימת קידצ שיא חנ ןכו ץוע ץראב היה
 ןה השמחו ןמחנ רב לאומש רייא שרח םלוע האור היח וב רמאנש ימ לכ רמא יול 'ר ןינברו יול 'ר הלואגל ןקותמ היה
 קש שבליו לומתא יכדרמ 'וכו בויא 'וכו השמ 'וכו ףסוי 'וכו לובמה ימב וחומינ םיחר לש ןילובורטצא וליפא 'וכו חג
 ןיליבורטסיא וליפא 7 : וכו סנריפו ןז 'וכו 'מא ןינבר רמאמה לכ רסח םשו ,תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי ושכעו רפאו



 208 ט ו ל חשרפ חנ

 ידעומל ןוכנ ןנאש תותשעל ווב דיפל היה ,ארבנ אוההד הובאד :היתייב לע אלא יתא אל
 וורכ ימא ןמת ,חנ הז לוכמה רודב יל רמע רחא זורכ היבקה רמא אבא יר רמא (ה בי בויא) לגר
 ,תותשעכ םישק ויהש ןנאש תותשעל ,אבס הזיב היל ורקו וילע ןיזממ ויהש זוב ,היל ריפל היל
 . :ןטמלמ רבשלו הלעמלמ רבשל םירכש ינשל םינכומ ויהש לגר ידעומל ןוכנ

 חל : עובש תדימל וינש םילשה םימת וב ינש ימ לכ רמא הטוח רב םימת
 דחא 'תכהו היל ןיביתמ ,ופופ אוהו ותליחת אוה היה וב ינש ימ לכ ןנחוי יר רמא היה

 סעוסנס ,ו"פ לפק5 שכדע ,גיינכסס יכ כסקס 'קני ,ט"מ סייע 'כ עוקלי 6  :ס"פ יכ ץוקני 6  :ו"קפפ יכ ויס קלי 1
 :'ד ייכ 3"פ סבכ םועט ,ג"י "ק סט סעוסנס ,ס/'י 'יכ סופט נ"ע

 ,ן אהובאד :כנחפ [הובאד | כנא אתיב .י"אחפְ היתיב ,ן [היתייב | ןֶד אתא אל אה ,1] אתא אל 1
 לובמ (י'אָד יתא) אתא אל אה היל ([ַך ורמא ,'ְד יירמא) ימא חלשותמ תמש ןויכ ₪ .כנ'או [אובג | יאד ל
 | ישלאחדפ"ל אובג אוההד (ש אתיב ,י"אָד היתיב ,ןֶדָּפ הובאד היתיב) הובאד היתייב לע אלא (ישאְָד אלובמ)

 ,ירעכג'אופ [היכקה רמא | יירכגאופד אנהכ רג ₪  .ע [אנא ? | ל וג [כנ'אופד לגו -- ןוכנ*
 [דיפל** 8 | ע זירכ | ן ןוגיאו [ןמת | *ךִד היל זורכ ,'ךַנ יל זורכ ,י . . תחאזורכ .עכאופ [יל -- זורכ | *אד יל
 תותשעכ | !ראְד איזיב ,י"ך'א אזוב ,)ן הזוב ,כ אזיב .פ [הזיב | א ול | כ'א ןירוקו :יפ ןיירקו | ל דופל

 | 14 ןטמלמ .פ הלעמ ,'א הלעמ לש ,יִוְד ןלד ,כ?א [הלעמלמ | ן רבש 4 | ך לזרב לש תיששעכ ,'א לזרב לש
 ₪ אטוח ,) [הטוח | ?אָד ויתורודב היה -., [םימת 5 | ךנ ןלעמלמ , הטמ ,'א הטמ לש ,ּכלא הטמלמ | כן רבשו
 ,(רתפא) יכ נזח] [ופוס --אוה 6 | ן ומצע ,* ויתונש .ל ןינש [רכנ'אפְ וינש * | ל יל [יכנ'אפד וב * | אד אייטח

 אוה ופוס דעו (' ותליחתמ אוה ,?א ותלחתמ) ותליחתמ ,[ ופוס דעו ותלחתמ ,'א ופוס אוה ותלחת אוה
 | (םש) יִפ 'תכ אהו | ן ןוביתא ,ילאָד ןוביתה ,(סש) ייב- .נ'אז [ןיביתמ | ילאְד קידצ

 אלובמ יתימ אותד היבקח יל רמא ךכ ןול רמא ןידה המל היל ןירמא ייגה ביי בויא םינג ןיעמבו ,שיאה ותוא לש
 חלשותמ תמש ןויכ גיל םש םגו ,'וכו זוב ריפל ד"הה ארבג אוההד היתיב לע ייתא אלובמ היל ירמא אערא לע
 תא אוה טלמו 'וכו חנ הז 'וכו ןכסמ שיא הב אצמו םש תלהק 'רדמב רמאמהב אתיא וז הפסוה ןיעכו ,נ'חַעו 'וכו
 אתונערופ איירשמ ןא היל ןירמא ווהו אבותת ןודבע יתא אלובמ רחמל אייקר יוו והל רמא הוהד ותמכחב ריעה
 ,'וכו אתונערופ איירשמ ארבג אוההד היתיבמ אל היל ןירמא חלשותמ תמש ןויכ איירשמ ארבג אוההד היתייב ןמ
 תונערופ אב םא ול ורמא חלשותמ תמש ןויכ עדת הבושתב ורזח ןוהל רמא הוהד קתעוה נ"מ תלהק 'דמבו
 ךורעב ה"כו .אבא 'ר רמא 2  :'ז ייפ בילפ ןמקל 'יעו 'וגו םימיה תעבשל יהיו דיהה הלחת ותיבל אלא אב אל
 רככו ,ני'חעו שבתשנ ו"דו ר"פדבו ,'וכו יל דמע .דחא זורכ ה"כקה רמא ונינפל ומכ תנוכנה 'יגה םשו  ,רוגל יע
 ה"בקהל זורכ היה חנו ,וירחא וסיפרה ןכו יל דמע דחא זורכ כ"באר רמא היגה כ"ימבו .א"באבו א"אב ןוכנל הגוה
 דצ סיורק 'יעו ל"זרדב הברהו ,טייכ יהו יד 'ג לאינדב מ"ילמ זורכו) הבושת ושע לובמה רודל חיכומו ארוק היהש
 םיצורשכ היל דיפל םש םירטואש ומכ זורכ ןושל דיפל שרפמ כ"בארו (609 דצו םש ףעל ח"אר תופסוהבו 6
 ןכו חכוה ררוע ותארוהש טבל טפל ס"לל ונווכש יל בתכ ףעל ח''אר ידידיו ,והררועו ול זרכה 'ולכ היל זורכ רמול
 והוטבל אל םהרבאבש ביפ קלמעד יסמ חלשב אתליכמב הניע שגנ תארוהב טבלו ,חיכומו ררועמ "לב אנטבלמ
 אל םהרבאש (2 דצ ןנאמפפאה ץידרל יטוקל רתב יטוקלב) זי'כ 'ג םירבד יסל אתליכמב ןכו 'וכו והוטבל השמו
 םיטוביל יטבול וילע איבה .ט ב ל י 'וכו טול הז םיתפש ליואו שרדב 'ג 'יס ביינפ ןמקל ןז הארוהב םשהו ,'ןכו והוטביל
 הילדופל היל זורכ בותכ ל"יכבו ,טבל 'ע להובדסוינעזעגו 19 דצ ד"ה רעגייג אירל עימב םג ייעו (ל"יכב הייכ)
 דחא זורכ כ"באר רמא 'וכו זוב דיפל שרפמו סרוג םינג ןיעמבו ,יוזב ןקז .אבס הזיב 8 : ('דוקנו (תחא הביתב)
 תוחכות עומשל ןישק ויהש ןנאש תותשעל אבס אזיב היל ןיירק ווהו ורוד ינב ותוא ןיזבמ ויהש "וכו יל דמע
 רבשל םירבש ינשל םיבר ןושל לגר ידעומל שרודו ,נ'חעו לזרב לש תותשעכ שרפמ וא סרוג רי'ב 'יפבו ,תותשעכ

 שרדה לכ רחא ןפואבו ,וחתפנ םימשה תובוראו הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבג הזח םויב ביתכרכ 'וכו הֶלע
 :םש םינג ןיעמב "ע רמאמה הזל םינוש םיונישו 'ןכו אבר שרד רמאמב םש ןירדהנסב 'וכו זוב ריפל 'פל "

 ןהו הנש ניש לובמה ירחא היח חנ ,(י"'מ איפ תוכמ אימ היפ ןירדהנס 'יעו) םינש לש עובש .עובש תדימל 5
 ינשו לומינשכ הנש ט"צ ןב היה הלימה לע הוטצנשכ םימת היהו ינפל ךלהתה וב רמאנש םהרבאו תועובש 'ג
 יהאו וב רמאנש דוד ןכו תועובש איי ןהו ט"צה תנש םע הלימה רחא הנש ז'ע היח ירח הנש היעק ויה וייח
 ןכ .וכו ותליחת אוה 6  :ויזרהמ ייפבו רי'ב 'יפב 'יעו תועובש '' ןהו הנש 'ע היח (ד"כ חיי םילהת) ומע םימת
 וכו תתעמ 'וכו םהרבא היה דחא ןיביתמו וקדצב 'וכו ותליחת אוה ד"סקו ,רתסא שרדמב היכו הנוכנה 'יגה
 ,אכריפ הגיא איה ףא ןהל רמאו (ויבא חרת תיבב היה םימלצ רכומ ותלחתמ אוהו רי'ב 'יפב שרפמדכ אישוקהו)
 אתיאדכ הגלפהב היה הנש ח'מ ןב רמולכ) "וכו םהרבא ריכה הנש חיימ ןב יוכו ח"רו ןנחוי 'ר רמאמה איבמו
 גלפ יי עלב רמאו ויהלא םשב םללקו ריעה תא ןינוב םתוא הארו 'וכו םהרבא רבעו דייכפ אירדפ ייעו א'פ עיסב
 היה וב םייקמ המו ותליחתמ קידצ היה אלו וארוב תא ריכהשכ םהרבא היה היימ ןב יירל ליס כ"או (וכו םנושל
 יול ירד רמאמל גייל 'א א'יכו חי'יכו ו"יכבו ריפד שרדמב םגו ,'וכו שחנב םדאב 'נש הי ה ליזאו שרפמו ןקתומ
 ורבו ,('וכו םינש הנמשו האמ "וכו ןוהיורת ירו ח"רד שבתשג םשו ,כייכב גיל ןכו) 'וכו םינש 'ג ןב שיקל שיר םשב
 קתעוה ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפב םגו ,טוקליה ייגו ג"יכ ייג ייעו וכו יול יר אתד יב אייכו פייכ ייגכ ותיגח
 ןינמ ילוקב םהרבא עמש רשא בקע 'נש ןארוב תא םהרבא ריכה םינש שלש ןב רמא שיקל שיו םשב יול ירו

 ינש ימ לכ שרוד יירש לודג קחודו ,ותונטקמ ונייהו יוכו םינש 'ג ןב שיקל שירכ ל"סד ץרתמ וז ייג ייפלו ,
 יפל טרפבו השק רועו 'וכו ןקתומ היה וב םייקמ יוכו הנש ח"מ ןב רמאד ותטשל אוהו ליר תטשכ 'וכו היה וב
 יתאצמ רתסא שרדמב בתכ ו'ןרהמ ייפבו ,ןיקו שחנב רמאנש ה יי ה םייקמ המ קידצ אוה ופוס דעו ותליחתמ 'יגה
 חי"ר ימאד םש 'יגהש וירבדב לפנ תועטו ,ההגה ךירצ חרכתב ןאכו הנש ח"מ ןב רבוס לירו הנש 'ג ןב רבוס יירד
 ווהו וארוב לוקב םהרבא עמש בקע ןינמ ולוקב 'וכו בקע ר"הה וארוב 'וכו ריכה םינש שלש ןב ןוהיורת י"רו
 'יגח י"פע היגהל רשפא יאו ,עוטק סש רמאמהו םש האבוה אל תרחא הטשו ,'וכו וב םייקמ המ היעק ויתונש

 ( היִלְרּופל היָל זו.
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 ,הביתב שרח ביי לכ סנריפו ןוש םכח תושפנ חקולו ,םיבוט םישעמו תווצמ םייח קירצה תוריפ
 אנוה 'ר רמאד אהמתא םלתשנו תאצל אב (אל םש סש) םלושי ץראב קידצ ןה הוה חבשה לכ רחא
 ונב םש בירקהו בירקהל רשכ היה אלו ורבישו ירא ושיכה הכתה ןמ אצוי היהשכ חנ רזעיל יר ישמ
 : לובמה רוד הז (םשמש) אטוחו עשר יכ ףא רמוחו לק ויתחת

 ול 'מוא ןצצוקו םיזרא עטונ חנ היה הנש כיק לכש החממ קירצ שיא ינש םוקמ לכב שיא 5 ז
 אלובמ יתא ןיא היל ימא ,אמלע לע אלובמ יתיימד אמלעד הירמ יל רמא ןכ ןוהל רמא ,ןידכ המל

 מ

 ו םלסק טכדמ ,(יב ,'ט) .לכ5 כטסכ לכס 'פ סלסק טכדמ ,'5 "יס כ'פ סנכ .סכקיו ,( יב ז"פק) ז"כפ ספקיקפ ,ו"לפ ןטקל ל
 יכ עוקל 5  :י6 "יס ןקספלו 'ע "ק סנ סעוסנס ,'5 "יס ןכספסו דיי "יק סכ כ'ע סעוסנס ,(119 75 עוז טכדע) סט ביפ
 :(195 75 סעוז עכדפ) סט נ"ע פסק טכדע ,(די" 'ע) סנעק כיע 'פ ס5סק עכדט ,'כ "יס םכ סעוסנפ ,'5 סי'ק ןיכדסנפ ס"מ

 | | ילאְד 'ל ,(סשש) יכנ'אחפ [םייח | י ויתוריפ ,כנ םיקידצ לש . . ,(םש) יאחפְד קידצ לש ויתוריפ [קידצה תוריפ 1
 . סנויפש ,?אָד סנרפמו .(םש) יכ'אפ סנרפו ,ְו [סנריפו | ג יל ןזש | נא תוצמו ,כ תווצמו ,ילאָפְד תוצמ

 : [םלתשנו | 2ן הביתה (ן הבתה) ןמ -. [תאצל 2 | כנ'אחופ רשע םינש | ינ יל לכ | ין תוירבה לכ (י סנרפמו)
 | .(פש) יכ'א םשב ,ןמשמ :ינ?אפ ד םושמ 8 | א אנינה 'ר ,ן אנוה בר | 5 ןכש לכ אטוחו עשר יכ ףא ₪

 | (סש) יפ יראה | "א וכשנ ,ן] ושיקה | י אצי | אוהשכ | יכנאופךילילגה יסוי 'ר לש וגב . . ,1א רזעילא

 | ל יטאש [:ש * | יכ'אד לכ .נ'אחופ [לכב | כנ'אחופ קידצ -. [שיא 5 |  ן ןברק בירקהל ,ַא ןברקל
 | ינ'א עטונ היה | א כיק ןתוא ,כנופ םירשעו האמ | "אד החמומו :יר'אזךפ ההמומ ,ן אוה החממ ,1 [החממ
 / | י'א ךכ .פ ןידכ | י ןהל .'אופ ןול | פ ןיד 6 | לאפד ל .ינ'אחו היל [ל | ו ןוד .ינאחְד ןירמא | ן עטונ
 | , | ינאחופְ יתיימ אוהד ,'א [יתיימד | י'א אמלע | ן'א יראמ .יירמ .?אך היראמ .חופ [הירמ | ?אוד .יג'אחפ [יל
 | 5 לבמ | ?אד יתיא .נןפ אתא .יכ'א [יתא | ם םא ,ייא | י'א ילהיל | ךורמא ,נו ןוד י'אפ ןירמא

 תייהע יישריפב ייעו וקרצב השעש טיעמו תוצמ ולא ויתודלותו קידצ שיא חנ היהש יוכו חג תודלות הלא שרוד ןכו
 ? אמוחנת 'ר חתפ ךכ 'ב 'יס חנ ביימ אמוחנתב ייגהו 'וכו תודלות הלא 'פל החיתפב שרדה אמוחנת ישרדמבו ,ט"'קלבו
 | אלב םלועה ןמ קלתסמ קירצ םדאש העשב םולש רב יולה הדוהי רייא יוכו קידצ ירפ ביתכ שרדמה תיבב אבא רב
 יל שי ז"הועב םינב ירפ תדמעה אלש ינפמ הכובו רצימ התא המ ינפמ היבקה ול רמוא הכובו רצימ אוה םינב
 ימ וכו הרות אלא םייח ץע ןיאו 'וכו קידצ ירפ ביתכ ךכל הב תקסעש הרות וז 'וכו םינבהמ הפי ירפ (ךל ליצו)
 םיבוטה וישעמ ולא םדא לש ויתודלות ןכו 'וכו קידצ ירפ הב בותכש הרותה 'יגה םש אמוחנתבו) חנ הז הז אוה
 לכ תא הארש דע חנ תמ אל וניתובר ורמא (שייייעו 'וכו םימת קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא רמוא אוה ןכו
 םח םש חנ תודלות הלא ינש וקדצ אלא רכזנ אל םלוכמו 'וכו תומוא םיעבש הארש דעו 'וכו ובושיב ולוכ םלועה
 םכח תושפנ חקולו ופוסב ביתכש רבדמ אוה חנ לע הז קוספש ךל עדת קידצ שיא חנ ינש וקדצ אלא כיכא תפיו
 סעט םעט אל הבתב חנ השעש שדח רשע םינש וניתובר ורמא 'וכו ןליכאמו םתוא ןז היהו תושפנ חקלש חג היה הז
 םש 'ג כ"חאו ,חנ הז תושפנ חקולו רמוא יוה ומע ויהש תושפנה תא ןוזל קוסע היהש הלילב אלו םויב אל הניש
 םלתשג דימ הבתה תיישעב זירז היהש ידי לע קידצ שיא חנ ינש חנ הז קידצ ןה םלושי ץראב קידצ ןה 'ג 'יסב
 ייעו) אוה טועימ ןושל יוכו חנ ךא ראשיו ינש ובלב חנוג הבתה ןמ אצי רמא אנוה 'ר םלושי ץראב קידצ ןה י'נש
 יסוי (יר לש ונב םש ימור ייכב) 'רב רזעילא 'ר םשב ןגחרוי 'ר (יב הדמ תודמ בילד אתיירבו בילפ ףוס ןמקל
 םלושי ץראב קידצ ןה ןימלתשמ םיקידצה שדוקה חור הרמא יראה ורבשש דע הבתה ןמ חנ אצי אל רמא ילילגה
 םרג ימ 'וכו םהמ דחא וב רייתשנ אל לובמה רוד לבא הצרתמ אוה דימו וסעכ אוה העשל קידצח היבקה רמא
 ירב איר םשב רמא ןנחוי 'ר ייגה דיי ייפ חנ בימ אמוחנתב םגו ,קידצ שיא הנ ודיב היהש קרצה טלמנש חנל
 יפו 'ר םשב אנוה ריא חנ ךא ראשיו ינש עלוצ אציו יראה ושיכהו יראה תא ןוזל חנ ההש תחא סעפ ילילגה יסוי
 אלש ךא הנ ךא ראשיו ינש יוכו איר םשב ןנחוי ראד 'ט 'יפ םש אמוחנתבו 'וכו ובלמ חנוג הבתה ןמ חנ אצי
 יסוי רישב אנוח בר םלושי ץראב קידצ ןה רמאנ וילעו ויתחת ונב םש בירקהו בירקהל רשכ היה אלו םלש היה
 ןנחוי ר"א 'וכו חנ הז .קידצל םש ריייוב 'וכו קירצל דחא הרקמ לכל רשאכ לכה יפה שרדב ןכו ,'וכו חנוג אצי רמא
 ונב םש בירקהו בירקהל רשכ היה אלו ורבשו יראה ושיכה הביתה ןמ אצישכ חנ ילילגה י"ר לש ונב איר םשב
 ישרדמבו ,יוכו ילילגה ייר לש ונב איר םשב ןנ הוי 'ר םש ב סח נ פ 'ר םש ןנחתאו אמוחנת ישרדמבו ,ויתחת
 ר"א כי'ג ייגה וילפ ןמקלו ,עלוצ היהו ורבשו ירא ושיכה הביתה ןמ אצישכ ורמא אמתס היל סרג םש תלהק
 רמאמבו ,שייייעו 'וכו ורבשו ירא אב הבתה ןמ אצישכ חנ (ילילגה י"'ר לש ונב רזעילא 'ר) רזעילא 'ר םשב אגו ה
 תואמגודו 6 דצ ליעל חישמה םש ומכ קידצה תוריפ ןונגסו ,260 דצ ליעל ומכ תחא הביתב ןהמ בותכ ונינפלש
 ןמקלו תייפיב 'יעו םש ידי לע יוכו תולוע לעיו שרפל ךירצ בירקהל רשכ היה אלו ושרדש המ יפלו ,ל"יכב הברה
 חלש ביימ אמוחנתב ותמגוד שרדהו ,'וכו שיא רמאנש סוקמ (לכ) לכב 'שיא טוקליו 'יסופדב ה"כו .שיא 5 :  דיילפ
 ש י א שרוד ןאכו ,רכו םה םיקידצ םישנא רמאנש םוקמ לכב ('ה ייס זיטפ רי'דמבו יד "יס םש אמוחנת) 'ה ייס
 ןצצוקו םיזרא עטונ חנ היה הנש םירשעו האמ וימי ויהו בותכש הנש כ"ק ןתוא לכש םיאטוחה דיב החממ קירצ
 יתיא אל תרזגמ םימכח וספת הז ןושל החמומ קידצ ייגה יפל ריב 'יפב שרפמ ןכו ,'וכו ול םירמוא הביתה תושעל
 קידצה חנ היהש דמלמ 'וכו לע אוה לק םש ןירדהנסב ןכו ,(בייל יד) לאינדב תדבע המ היל רמאיו הידיב אחמי יד
 זוב דיפל ביתכד יאמ אבר שרד יב ח'ק םשו ,(270 רצ ליעל "מב 'יעו) 'וכו תבושת ושע םהל רמואו םהב חיכומ
 הבית ןקז ול ורמא ותוא םיזוב ויהו םידיפלכ םישק םהש םירבד סהל רמאו םתוא חיכומ קידצה חנ היהש דמלמ וכו
 אנוח רייא רפוג יצע תבת ךל השע 'ה 'יס חנ אמוחנתבו ,'וכו לובמה תא םכילע איבמ ה"בקה םהל רמא הסל וז
 תשעו הנ דמע 'וכו ושע אלש ןויכ הבושת ושעי אמש לובמה רודב ה"בקה הרתמ היה הנש כ"ק יסוי 'ר םשב
 תושעל יל רמאו םלועל לובמ איבהל שקבמ היבקח ןהל רמא המל ולא םיזרא ול ןירמוא ויהו םיזרא עטנו הבושת
 שרדחו ,'וכו ןרסנמ היהו ןצצק םימי ףוסל 'וכו וירבדב ןיגיעלמו ונממ ןיקחשמ ויהו יתיבו ינא הב טלמאש ידכ הבת
 ,זרא ןימ לש יולכ ןונירדיקד ןיעא וכו רפוג יצע תבת ךל השע אילפ ןמקל שרפמש ומכ הבתה תושעל םיזרא עטנש
 םימוגרתב עיייעו 410 דצ גימ קלח ח"'מב 'יע םירחא םירפוסו ירוסה םרפאו טהרפא לצא תודגאה וליאל תואמגודו
 ותחפשמ לע אלא אבי אל לובמה אבי םא ול ורמאו םלועה לע לובמ איבמש .אלובמ יתיימד 6  :'וכו וימי ויהו 'פל
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 התיה אלש (סשסש) םימרכ ךרד הנפי אל המל ךכ לכ  ,לוכמה .רודמ ערפש ימ '(סש פש) ץראב
 :חנ תודלות הלא םלועב תוברלו תורפל אלא ותנווכ התיה אל חנ לבא ,םימרכ תעטמל ןתנווכ

 ג ,םינושארה לע ףיסומ הלאו  ,םינושארה תא לפפ הלא ינש םוקמ לכב והבא יר רמא הלא
 :לוכמה רודל ,לספ המ ,םינושארה תא לספ הלא ימאנש ןכ |
 ד5 םלועבו הזה םלועב ול שי ומש לפכינש לכ אנהכ רב אבא יר רמא 'חנ חנ תודלות הלא ּ
 רמא ,אבכו הזה םלועב ול שי (זכ אי תישארב) חרת חרת תודלות הלא 'תכ אהו היל ןוביתא ,אבה 3
 (וט וט ספש) םולשב ךיִתובא לא אובת התאו אבא יר םשב ןדוי יר רמאד הרבת אל איה ףא ןול 3
 :הבושת השוע לאעמשיש ורשיב (םש םש) הבוט הבישב רבקת אבה םלועל קלח ויבאל שיש ורשיב | ָ

 ה אלא ,םש חנ תודלות הלא רמימל אירק ךירצ היה אל אהמתא [חנ חנ תודלות הלא]
 10 :אבה םלועלו הזה םלועל ,םינותחתלו םינויליעל החינ ,םינבל החינ תובאל החינ ,םלועל החינ ול החינ

 ו ןהמ 6 אי ילשמ) םכח תושפנ חקולו םייח ץע קירצ ירפ היה חנ חנ תודלות הלא
 יקפ | ,סייפ ז"פ יכ עוקל 5 :כ"ת 100 75 ליעל ,ז"פ יכ וקלי 5 :'ג 'ז ו"פ סועכי 'טוכ* :  כמ דיפ סטינמ 1

 : ס'פ סוכ טכדע ,'ו כ כ'פ סנכ פוט ,ס"" "ס סע סעוסנפ ,ו'ע 'יק סועט כ"ע ולעוסכס ,ס"לפ ןמקמ ,ב"'ע כס יכ יסד
 ו וכי תו ו 7-1 10. ומהי :יכ "יס סט סמוסכפ ,'נ יכ "כ כ 3/'פ סננוסנפ ,זיפקפס יכ ילטע 'קלי ,סט וקלי 11 = :סייפ יכ וקלי 9 :יכ זי'כ לכסכ לכ ,עי'כפ ןטקמ 8

 ירפי אוח .פ וכו = [לובמה | 1אפ רוד ישנאמ | 5 ערפשמ ןנינתדכ ,?א ערפש ימ 'מולכ ,ן ערפיש ימ 1

 | (סש) יכנ?אפְך"ל תורפהל ,י'אְו [תורפל | ?אד .-. אלא ,ינ'אפ [תעטמל 2 | ו אל [אלש | ליל [המל ** | ן ילוכ
 , ג'או [הלא | (םש) יפיל :יכאוְד"ְל םינב דימעהלו םלועב [םלוב | יכנ?אפְך"ל תוברהלו .?א] [תוברלו :

 [הלא** | כ'א לכ | ?אד הלא ₪ .יכ'אחופ [והכא | 'אופ 'ל הלא8 | ן תדלות | (םש) יכלאפְד .-. ינש
 ,1 [רודל | פד ל .ח לספ המו .יכ'או [לפפ המ | 'אחפ רמאנ | ח ןאכו .יכ'אפד ןאכ .ו [[כ4 | - הליא

 - [ול שי | (כ הנשנש) לפכנש | יכ'אחפד ימ - :'או [לכ55 | כ רח . . ;יפ רודל לספ ,'אחְד רוד
 | י ןיביתמ ,כ ןוביתה ,א ןוביתיא 6 | יִד םלועל . . ,כזד סלועב ול שיו ,?א םלועלו ,'או [םלועבו | כא קלח
 | ?אְד יל ,י תודלות הלאו ,ן תדלות הלא ,'אפ [תודלות הלא | יִאְְד ייתכתו .פ [תכ אהו | י'ַאְו יל היל
 שיו ,?אָד אבה םלועלו ,'אָו אבה םלועבו [אבכו | אופד קלח ₪ .יכח [ול | "אד - ןכ םא .יכ'אחפ ([שי
 ףוא .כפ אוה ףא7 | [רמא ,'אְד ל"א ,כ'אפ ןוהל ימא | ₪ אהמתא אבה . . שח ,יכְזְז אבה םלועל ול
 | (ךומסב ןכו) כ'אפְד ורשב ,יִ] [ורשיב 8 | כאחפְד אכהכ רב -. [אבא | ן הירבת :ילאפ ארבת | ד איה ,ן אד

 [יאו'ל חנ -- הלא * 9 | ן לאעמשי הבושת השעש ,כ הבושת השע לאעמשיש | לאְוְד םלועב , יכ'אפ [םלועל

 | יגאד ארק .?רו אייד .?ךכפ היירק :ח [אירק | ירכגאחוד הוה :פ [היה | פל 'ל ,כִד חג תודלות הלא
 החינו | כ1פ םלועל החינו | (רמאמה לכב) 1ך אחינ ,יֶאְוְד החיינ ,1א [החינ 10 | ירנאפְ -. אלא ,כו [הלא
 ('ך אחינ ,ולאְד החיינ) החינ | 1 םינוילעב ,ן ןי- ,יכאפד םינוילעל | (פ יל םינבל -- תובאל החינ) כ: םינבל
 םלועל (יאְוְד החיינ) החינ | 1 םינותחתב . . ,5פ םינותחתל החינו ,ן ןינותחתל החייג ,י'ךַא'ְד םינותחתל
 תנ הג ,ן [הנ חג 11 | יכגאופְד אבה (1'א סלועב) םלועל (כגפ החיגו ,י?אְוְד החיינ) החינ הזה (ינאְד םלועב)

 | יג המ ,(ילשמ) יפ פה . . .כאחד ןה המ | יאפד יל ..) [םכת --חקולו | נאפה חג ,י קידצ שוא
 לובמה רוד ישנאמ ערפש ימ וומא לבא םש מיבב הנשמה ןושלכו וכו עופש ימ םהב ןיללקמש ץראב הללקל
 אשיל .םימרכ תעטמל 2 :'א ד"מ מייבל ס"'דו נ"חעו ורובדב דמוע וניאש יממ ערפהל דיתע אוה הגלפה רודמו
 התיה אלש םימרכ ךרד הנפי אלו םש תומבי ישוריב שרדה ןכו ,ר"ופל ותנווכ התיה חנ לבא םינב םושל השא
 אל םש ןירדהנסב רחא שרדו ,'וכו תעטמל אלא 'יגה תשבושמו ,998 דצ ליעל +מב ייעו וכו םינב םושל 'תליעב
 י?מבו 100 דצ ביפ ליעל "יע .והבא ר"א 8 :סידב שיוויעו 'וכו םימרכ ךרד םינפמ ויתש רמלמ םימרכ ךרד הנפי
 תודלות הלאו 'פל חי'לפ ןמקל רדסנ רמאמה לכו ,ני'חעו לי'צכו .ה ל או בותכ ארקמב .חרת תודלות הלא 6 :םש
 הלא 'תכהו ןוביתה ב"הועבו ז"הועב ול שי ומש לפכנש ימ לכ אבא 'ר רמא ל"יכב םש ייגהו 'וגו חרת חרת
 וינפלשו הז רמאמו ,וי מי ב הבושת השוע לאעמשיש ורשיב הבוט הבישב יוכו ןול רמא אהמתא 'וכו חרת תודלוח
 םיסיפדמה וא םירפוסהו 'וכו ץרפ ץרפ תודלות הלאו 'פל חייפ תור שרדמב םג וררסנ םש ביייפ ליעל םג אתיאש
 אתיאדכ 'וכו םינושארה לע ףיסומ הלאו םינושארה תא לספ הלא 'גש םוקמ לכ אבא ריא ל'הזב םועטיק
 םשמ קתעוה ויפ 'ג ןויע ביח וחישמ תועושיבו ,כ*ע חבושת השע לאע משיש ורשב דע ב*יפ ר*בב
 ייעו ץרפ תודלות הלאו 'וכו םימשה תודלות הלא ןירתמ רב ביתכ תדלותו םירסח ארקמבש תודלות לכ רמאמה םג

 שי וכו ימ לכ רמא כייבאר 'ג םש תומש ב"מ אמוחנתבו ,קוספה הזל תור תלגמ לע .בומ חקלו 101 דצ ביפ
 םהל רמא חרת חרת ביתכתו לאומש לאומש השמ השמ בקעי בקעי םהרבא םהרבא חנ חנ תומלוע ינשב קלח ול
 ,רכו הבושת השעש ויבא חרת השעממ רשבתנש דע וניבא םהרבא תמ אלו | תומלוע ינשב קלח ול שי חרת ףא
 ,'וכו ץרפ ץרפ לאומש לאומש 'וכו חנ תומלוע ינשב אוח ומש לפכנש ימ לכ 'יגה םשו תומש אמוחנתב היכו
 ליעל ומכ 'וכו םלועב ול שי ןושלה ןונגסו .תומלוע ינשב אוה 'וכו ימ לכ רמא כ"באר קר םשמ קתעוה ריומשבו
 ז'תועב ול שי וכו ימ לכ כ"באר רמא 'יגה 140 'ומע לודגה 'טבו ,רמא בר הידב 8 דצ ליעל יימב ייעו 42 דצ
 םהרבא תא ךרב יייו שרדב ט"נפ ןמקל םג 'יע ויבא ימיב הבושת לאעמשי השעש שרדהו ,ניחעו 'וכו .בייהועל ול .שיו

 שרודו ;הימתב תפיו םח םש חנ תודלות 'וכו חלא רמימל 'וכו ךירצ היה אל יכו .'וכו אהמתא 9 : םש בייבב ע"ועו
 'וכו ונמחני הז ביתכדכ .תובאל החינ 10 :יב ייס היכפ ליעל 'יעו יוכו ול החינ החונמ ןושל ח ג חג תודלות הלא
 דומע לודגה ידמבו ,ץראה תחשל לובמ דוע חיהי אלש וירחא וערז סעו ותא ותירב תא הייבקה םיקהש םינבל החינו
 םוי לכב םיגרטקמ ויה הלחתבש +'כ ר"'ב 'יפב שרפמ .םינויליעל החינ  :ני'חעו םינבל החינ תובאל החינ גיל 0
 דצ ליעל ומכ םינויליעל תביתכו ,גרטקלמ וחוניג חנ אבש ןויכו ונרכזת יכ .שוגא המ םינושארה ורמא הפי 'ירמואו
 .'וכו קידצ ירפ הייה 1 : ב'תועל חחינו ז"הועב החינ םינותחתל החינו םינוילעל החינ 'יגה ג"'המבו ,י"מב שיייעו 7
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 ., בי הירכו) ןח חור םלשורי בשוי לעו דוד תיב לע יתכפשו ןלהל רמאנו ןח ןאכ רמאנ ,ותב
 תועש שלשב תנווינ היח וז יאו םויב תועש יתשב תנוזיג המהב וז יא עדוי היהש דע ,ןכיה רע

 היבקהש ןינמו  ,םינושארה תוכזב םינווחאה םע רפח השוע היבקהש וניצמ והבא 'ר רמא : הלילב ה
 :[חנ תודלות הלא ויתודלות תוכוב ןח אצמ חנו 'נש םינורחאה תוכזב םינושארה םע דסח השוע

 ל השרפ
 רובעכ (הכי ילשמ) םלוע דופי קידצו עשר ןיאו הפוס רובעכ חנ תודלות הלא (ט ו 6א

 :קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא חנ הז םלוע דוסי קידצו ,לובמה רוד הז עשר ןיאו הפוס
 חנ הז (סשפש) דמעי םיקידצ תיבו ,לובמה רוד הו ( בי שש) םניאו םיעשר ךופה

 :חנ תודלות הלא
 18%: חנ תודלות ה לא חנ הז (םש םש) חירפי םירשי להאו ,לובמה רוד הז (אי רי פש) ךמשי םיעשר תיב

 1 םתקלח ללוקת ,םימב ודבאיש םהילע הרזגנ .הריזג .(קי דכ בוא) םימ ינפ לע .אוה לק ו

 ," = ילטע יקל ₪ || :סט םכ לעוסנפ ,סט עוקל 3  :'כ "ם סע +עוקנמ ,': "ק סכ ב" לעותנס ,'כ ש"ק ןיכדסנס יט 5
 ו יכ טוקל 10  :נ"קסמ 'כ סש עוקליפ | :'6 ייפ סינלנ סעוחנסו "עפ סעוסנס "עו ,םיפקמק 'כ סש טוקל 7  :ז'טקפס 'כ
 : ס"לפ .סבכ ןפינס דק ,'6 ס"ק ןילדסנס ,ט"קסס 'כ בויס 'קלי ,זיע

 יאְוְד יבשוי [ן בשוי * | יא - ימאנש [יתכפשו* | נופ ןכ הא>* | כאפד = ךכ [םינו'ל רמאנ*1

 | מםכ'אדת 2 | םיכנאוד םינונחתו ₪ [8%7ןח * | 'ל ישורי : 1 םילשורי [אָוְד םלשורי * | \ר שווי

 ('א היהיש) היהש .יאְד ןיחבהל (*א עדוי היהיש ,י עדויש) עדוו היהש ,פ עדויש [מ ן"ל עדוי היהש * | כ ןכיא
 ,3] היח [םבנארד"ל המהב * | יא ןיב :ינאוד וזיא [ידיל וז יא* | 1 ןיוכל . . היהש א ןוחבל עדוי

 | בגאפד ל [יויל היח * | ם איה וזיאו ,יָנִאְד וזיאו ויד ל וז יאו * | ן יל [תועש יתשב * | 'אָפ תינוזינ | ם 'ל

 [ג"ל וחבא * = | = ן הלילב תועש שלשב | תנוזינ יח וז יאו הלילב ,ו סויב תועש 'גב | |  'אפ תונוזינ ,ך תנוזנ
 הייבקהש 4 | דו םינשאר | ] םינרחא | ן השוע ה'בקה היהש ,ן השע היבקהש | א ןועמש .כ"אחופה ןומיס

 | יכגאד יו" יניעב = [ופ'ל ןה * | י'אוד 5 [כנ'אפ"ל ינש * | ןח םינורחא 4 |  ןחפ השועש .] חשע
 [ינ'א'ְך חג--חלא* | יכנאהופד תוכזב תוכז (פ הזיאו .נ וזיאו ,י'אזְד הז יאב ,ן'ְד וז יאב) וזיאב ["ל תוכזב *

 :ביאופ [חנ 5 | ד ל ל תודלות הלא :קפ . . תודלות הלאו /ן . . תדלות חלא | ''א חג .תודלות < - חלא :אנש
 | "אומ''ד רונעב | ך רובעכ (!ך רובעב) ר"הה .1אפ רובעב 'תכ ,2נ*א רובעכ 'תב ,] רובעב | ךםימת קידצ שיא חנ ₪

 תודלות הלא ,ן קירצ . . הדלות חלא [קידצ -- הלא * | ('א יל עשר ןיאו -- קידצו) ןל יל [כג'אפ עשר ןיאו* 6
 דומעי םיקידצ תיבו - .כנ'אפ [סניאו | אד ל ,ל קידצ שיא חנ ,* חנ תורלות הלא רמאנש .בג'אפ'ל חנ
 ('5 יתכד) ריהה [ינ'אופך הג (ן תדלות) תודלות הלא *8 | ינאד דומעי .םפ [דמעו | 7 םניאו םיעשר ךופה

 :ג'אפ [דמשי | ?אד =. ותכ הנ תודלות הלא א"ד .כנ'אופ [תיב 9 | ל יל ,"ל רגו חנ 'דלות הלא .2'א . . הלא
 (ן תדלות) תודלות הלא * | ך להואו [להאו 5 | ?אְך דימשו םיעשר תוב חיופו םירשי (?א לחאו) להואו דימשי
 :ם םימה ,'א [סימ | ?אד -. 'יתכ הנ תודלות הלא איד .כנ'אופ [לק 10 | אדל ל .ל 'גו חנ יות 'לא [כנופ חנ
 (?א'ְד םימה) ינפ לע אוה (ן לק םתקלח) לק םימרכ ךרד הנפי אל ץראב םתקלה ללוקת (?א'ך) םימה) םימ
 , 'א ודבאנש | ינו ל ,(בויא) י לבמה רוד לע ל ונילע [כאפְך םהיל * | .ך הרזגנש [הרזגנ ל | .םג'אוד םימ
 | .ם לפנ אימש ןמ לקו יכדכ -. [םימב | 'ָך דבאיש

 העשב תלכוא איתש המהב שי םכה תושפג הקלו םש הנ אמוחנתב .המהב וז יא 2 :  ד"יפ רייספ 'ו יס תקח
 רעבאב שיר תורעהבו חג ב"מ אמוחנתב 'יעו וכו ועצמאב שיו הלילח שילשב שיו שלשב שיו םיתשב שיו םויב 'חא
 תלילב הליכאהל הכרדש םויב הוגלכאה םויב הליכאהל הכררש הירב הביתב ונל היה לודג רעצ םש ןירדהנפבו ,םש
 םינורחאל השוע ה'בקהש וניצמ וח ב א ר"א םש הנ אמוחנתב היכו .וחבא 'ר רמא 3 = :'וכו הלילב הונלכאה
 * תוכזב תוכז הזיאבו כו אצמ הכו 'גנש םינורחאה תוכזב טינושארל (ףאש ליצו) ןיאש ןינמו םינושארה תוכזב
 : ארדיס .קילס כ"יבבו .ישארב רדס תלסח א .אייכב ןמסנ ןאכ השרפה ףוסבו ,ניחעו 'וכו ויתודלות

 | ב הלא רדס השרפה שארב ןמסנ 'א א"יכו פ"יכבו ,ט"כפ ו"יכו 'ב א"וכבו :החותפ השרפ ארקמב .ל תשרפ
 . מופ םש ןכו ה"כ רפסמב םש תנמסנ הירהאלש תשרפחו 'א א"יכב ןאכ רסח השרפה רפסמו) חנ תודלות
 תג תודלות רדס ןויצה ויד שרדמב ןכו (רגו ץראב בער יהיו 'פ דע ונינפלש רפסמתמ 'ג רסח רפסמב תוישרפח
 .וכו רובעכ 5 :  א'פ שיר ליעל ש"מ םג ועו תורדסה ישאר ללכ ונמסנ אל ר"פד שרדמבו ו'יכב ןכו ל"יכב ונינפלו
 "וכו ךופה היישו םש אמוהנת ישררמב .םיעשר ךופה 7 : המית הזו םימעפה 'בב רובעב אתיא ר"פדו "וכו פ"וכב
 נטה רוד לש סהישעמב ךפה המוקת םחל ןיא םהב (ךפתמו) ךפתתמו םיעשר לש םהישעטב לכתפמ .היבקהש ןמז
 נדב רמוא .אוה ןכו הרזג ןושל אוה לק שרפמ ייכ ר'ב ייפב ,הרזגנ תריזג 10- : שיייעו 'וכו .המוקת םהל היה אלו
 ווטש ןמ לקו יבינכ .פייכב ףסוכ הז ייפכ\ ,הרזגו םימשה ןמ הדרי לוק תב יולכ לפנ איפש ןמ לק (חיכ 'ד)
 מ קידצה חנ היהש  דמלמ וכו אוה לק ביתכד יאמ ירפק ןמד יסוי יר .שרד אתיא םש ןירדהנסב ןכא
 םימה לע םכתלבנ הפקמו לובטה תא םכילע איבמ היבקה ואל םאו הבושת"וןשע םהל רמואו
 וףכו םתקלח .ללוקת ינש סלוע יאב לכל .תללכ םחמ .ןיחקולש אלא דוע אלו םימ ינפ לע אוה לק ינש
 ;נש .יוכו םתקלח ללוקת :יוכו אוה לק ינש המדאה ינפ לע םיקיזכ ןפיצמ היבקה יוכו ושנא םש
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 ג וגו ןמאנ ובבל תא תאצמו היבקה אצמ תואיצמ יג ןומיס 'ר רמא יונו ןח אצמ חנו]
 ,(' ט עשוה) לארשי יתאצמ רכדמב םיבנגעכ (אכ טפ םילהת) 'וגו ידבע דוד יתאצמ (ה ט הימחנ)

 ,אצמ אל היכקה אצמ אוה ןהל רמא ,ייי יניעב ןח אצמ חנו 'תכהו ןומיס 'רל אירכח ןוביתה]
 ד ירו ןנח 'ר סחנפ ירו אינוח יר] : [רבדמה רוד תוכזב (א אל הימרי) רבדמב ןח אצמ ןומיפ יר רמא
 5 רמא ןנחוי 'ר  ,ןישרפמ ןינכרו שיקל ןב ןועמש ירו ןנחוי 'ר רמא היכרב 'ר  ,ןישרפמ אל היעשוה
 ןח ןאכ רמאג ךכ ,הכהא ומע רשקש דע  ,ןכיה דע ,וקבידו דחא הארו ךרדב ךלהמ היהש רחאל
 ךרדב ךלהמ היהש דחאל רמא שיקל ןב ןועמש יר '(ג טל תישארב) ןח ףסוי אצמיו ןלהל רמאנו
 תאשנ רתסא יהתו ןלהל רמאנו ןח ןאכ רמאנ ךכ ,וטילשהש דע ,ןכיא דע  ,וקבידו דחא הארו
 תא ול ןתנש רע ,ןכיה דע ,וקבירו רחא הארו ךרדב ךלהמ היהש רחאל 'מא ןנבר ,(וט ב רתסא) ןח

 :די5 יכ  ע'פ סילסס יכיכמ 'קלי ,ס'ע ףלס יכ סיפסכ 'קלי ,ס"יפפ 'כ סילקפ 'קלי ,סייכקפ 'כ עעוק יקלי ,זיפ 'כ עוקני 1
 : :י'יכ ע"ס יכיכפ 'קני 9 | : זיפ יכ קלי 6

 לארשיו דוד םהרבא ,?אָד ., 'יתכדסהרבא ,כ"-, ינש ,ינ [תאצמו | (עשוה) יא השלש ,(הימחנ) יכנא שלש 1
 | אפד - ('א 'מאנש) יתכד דוד .מ = דוד ,יג [יתאצמ 2 | ם'א -. (מ רמאנש) ביתכד םהרבא ('א דודו לארשיו)
 [רבדמה -- ןוביתה * 8 | י םכיתובא [לארשי | אד =. ('א ימאנש) 'יתכד לארשי ,ם -. לארשי ,יכ] [םיבנעכ
 / גְד הירבח [מכ'אפ"ל אירבח * | .ם (עשוה) י'אכפ ןיביתמ .?א ןוביתיא .ך ןוביתא [גיל ןוביתה * | ליל

 | י?אפד ןח אצמ הגו [כג'א"ל יי --חת* | .(םש) י'א יל ,"אָפְד יתכ אהו [יכניל 'תכהו * | (םש) ו איה
 'ר רמא*4 |  יכפ ה"בקהו | כפ ןח אצמ חנ ,'א אצמ חנ | (סש)יי ןול ,*א ןוהל .ג'א סהל [כד"ל ןהל *
 ןמאנ ובבל תא תאצמו =. [רבדמב * | (סש) י יל ,?אפְד יתכהו ,ם'א ןומיס ירל (כ ורמא) היל 'מא [נְו"ל ןומיס

 :ופ ןינח 'ר ["ל ןנח 'ר* | אפְד אנוה ,] הינוח [" אינוח * | ל יל [חנ תודלות -- אינוח 'ר * | "אד ךינפל
 יר [נפיל רמא היכרב 'ר* | .כ'א הל (כ ןישרפמ) ישרפמ אל | א איעשוא ,כ?א איעשוה 5 | כנאד ןינח 'רו

 [דחאל*6 | א ישופמ | רנ'אד ל .כו ןנגוו [:א"ל ןינביו * | כו ןנחוי רו | אד יל .כו היכרב (כ 'רו)
 ץו ,?ךא רחא הארו | ן ובדמב ךלהמ ץר היהש ,'א ךלהמ היהש ,יְר ךרדב היהש | (ךומסב ןכו) 'א -, לשמ

 | גופ ןכ [ןאכ * | יול [ךכ* | כופ ןכיא | (ךומסב ןכו) ן וקבודו .יכ'א וקבדו [ך"ל וקבידו * | 1 וירחא
 ןכו) ן האי | יד יל [כנ'אופ"ל ךודב * | ך וינעב = [ןח* | א -.'אנש [אצמיו * | 'אפ ןח -, [ןלהל *7
 [ןלהל * |  ןכ [ןאכ * | ייל [ךכ * | (ג יל ןכיה דע וקבידו -- ןכיא .דע) י'אד ןכיח [כופ"ל ןכיא * 8 | (ךומסב
 | ,כרגדמב [ךודב | מ ךלוה | פ ןנברו .א ןינבר 9 | א -, ימאנש [יהתו* | (ךומסב ןכו) כ'אפ ןח ₪

 | םיכ'אפ 'ל תא | ם 'ל ,ן ןכיא דע [ןכיה דע " | א רחא
 ביח א"הגאב ע"יעו ףסוי ץעב ןוכנל שרפמש ומכ ע"פב רובד אוהש 'וכו תואיצמ 'ג ןומיס ר"א הירחאלש רמאמה
 ג"לו וכו םיבנעכ 'וכו יתאצמ 'וכו תאצמו ה"'בקה אצמ תומוקמה ידב טוקליבו ג'יכב הי'כו .וכו תאצמו 1 :465 דצ
 עשוה 'קליו ןאכ טוקליב אתיא סכיתובא יתאצמ רבדמב םיבנעכ ארקה שובישו  ,יוכו ייתכד דוד 'וכו "יתכד םהרבא
 ףוס ונינפלש אילפ תלחתמ ו"יכב בברתשנ ןאכו ,אצמ אל ה"בקה דע ןומיס 'ר רמאש רסח וייכבו ,םילהת יקליו
 ויכב הכורא 'וכו טלמי השרפה הז ייעו איי "יס ףוס דע 'וכו יתמחנ יכ אנהכ רב אבא 'ר רמאד איההכ 'א ייפ
 'תכהו רמאמה דוע | רבדמה רוד תוכזב תובית רחא ףסונ פ"יכבו .דאמ הרצק 'וכו ץק חנל םיהלא רמאיו השרפהו

 הוה אל םהב הנ אל המל ןוהתוהמת אלו ןוהנמ אל [םהב] הנ אלו םחמהמ אלו םהמ אל עשר הטמל םק סמח |
 חנ אל היחיו םהל רמאיש ימ םהב הנ אל םהמ חור תחנ הוה אל ה"בקהל לבא םהמ חור תחנ ארובל תחנ אירבל |

 רבדמב םיבנעכ דע ןומיס 'ר רמאמ בותכ לייכבו .א"לפ שיר ןמקל 'יעו 'ו כו אנהכ רב אבא ר"אד אוההכ םהב
 רוד תוכזב רבדמב ןח אצמ ןומיס 'ר 'מא דע 'וכו ןוביתה רמאמה ףוסו ,רפסה ףוגב השרפה םויס הזו ישי יתאצמ
 בורק ןמקל ל"יכב ומלשוה 'וכו וניצמ והבא 'ר ימא 'וכו סחנפ 'רו אינוח 'ר םירמאמהו ןאכ ןוילגב םלשוה רבדמה
 ארקמ .רבדמה רוד תוכזב 4 |: ההיד וידח הארמו רפסה בתכל המוד בתכב תובותכ תומלשהה יתשו אילפ שירל
 ל"יכ ןוילגב אתילו ךינפל ןמאג ובבל תא תאצמו שובישב ףסונ יב אייכו 'יסופדבו ,(י"כ ר"ב 'יפ) אררג בגא שרפמ
 רעישו היל ייסרג אלד ליינ יקינולאש יד שרדמב ויתוהגהב בתכ גיירו ,ויזרהמ ייפבו תי'פיב ,םג "יעו םירפסה ראשו
 ירש ירמא סחנפ 'רו חי"ר .ןישופמ אל 5 :'וכו אצמ חנו שרדב ע"פב רובד ןאכ ליחתמש 'ולכ ןח אצמ חנו ל"'צש
 ןישרפמ אל א'באב 'יפ ןכו ,ןחח ןישרפמ ןנברו ל"בשרו י"ר רמא היכרב 'רו חנ אצמש ןחה ןישרפמ אל הירו ןנח
 רהצ שרדב א"לפ ןמקל אתיא הז ןונגסבו ,102 דצ ריב לע ורפסב רענרעל מיר שמ םג 'יעו והמ הזה ןחה ןינע
 ל"ר ןולח רמא כ"באר ןישרפמ יול 'רו אנהכ רב אבא 'ר ןישרפמ אל איעשוה ירו ןנח 'ר פ"רו חיר 'וכו השעת
 ליעלו ל"פ ףופ ןמקל םג ייעו) 'וכו ןי ג ברו ל"בשרו י"ר רמא הי כר ב 'ר ונינפלש 'יגה יפלו ,'וכו תילגרמ רמא
 ןישרפמ אלו ל"בשרו י"ר םשב םירמואה םהו הירו ןנח 'ר םשב םירמואה םה פ"רו ח"רש שרפל רשפא יא (22 דצ
 ייסופדה 'יג יפלו ;,840 דצ ב'ח א'הגאבו ש"שר ייחב ייעו ל"'בשרו ייר ושרד ךיא ןישרפמו הירו ןנח 'ר ושרד ךיא
 ירמא ןגבר רמאמהש רשפא (וירחא וסיפדה ןכו ןנברו ףיסוה כ"מבו ,ו"דו ריפדב הייכ) ןישרפמ ל"בשרו ןנחוי 'ר ייגה
 כ'ג ייגה י"כ ר"'ב ייפבו ,ל"בשרו י"רד אתגולפל ףסותינש שרד אוה 'וכו רמאנ ותב תא ול ןתנש דע 'וכו דחאל
 הזו הבהא ומע רשקש דע ובהא היבקהש לשמ לישממ הז םילשמ ינש קר שרפמ םשו ןישרפמ שיקל שירו יי"ר
 'וכו .דחאל לשמה גילו שיקל שיר ירבדב ינשה לשמה הז סרוגש עמשמו ותב ול ןתנש דע ובהא ה"'בכה רמוא
 תא ול ןתנש דע וקבדו יוכו דחאל 'מא שיקל ןב יעמש 'ר גייכב ייגה ןכו ,'וכו ירמא ןנברו גילו 'וכו וטילשהש דע
 ירכנ םדאב עגפ ר"'ב "יפב שרפמ ר ח א הארו "גה יפל .דחא הארו 6 :עי'צו 'וכו יתכפשו ןלחל רמאנו 'וכו ותב
 שרדמ שירב ּוליָשמה ןכו 'וכו עדוי היהש המכחו ןח חור אוה לשמנבו .ותב תא ול ןתנש 9 | :וריכמ היה אלש
 ינירה 'וכו המלש רמא 'וכו ךכ 'וכו יל ןתני לכהו ותב לאוש ינא 'וכו רמא 'וכו סוטבוולבל המלש לש ותלאש תלהק
 אמוחנת יא 'א רישהש ייעַו 'וכו ךל ןותנ עדמהו המכחה 'וכו היבקה ול רמא "וכו ללכב לכהו המכחה תא לאוש
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 'ר רמא (5 בכ בויא) ךיפכ רובב טלמגו יקנ יא טלמי [ייי יניעב ןח אצמ חנ] (ח ו א

 רמאד איההכ הייתא ,ךיפכ רובב אלא טלמנ המל ןכ םא ,חנ ריב תחא הייקנוא הייתת ןיא הנינח
 אלא יידכ היהש אל םהמ ראשנש חנ וליפא אלא] חנו םיתישע יכ יתמחנ יכ אנהכ רב אבא 'ר
 | :י*י יניעב ןח אצמ [חנו ןח אצמש

 יכ והתיחשת לא רמאו לוכשאב שוריתה אצמי רשאכ ייי רמא הכ חתפ ןומיס 'ר 5ב
 וז יידכ רמא  ,הילע ךריבו תחא הללוע הארו ומרכל אציש ריסחב השעמ ,(ח הס היעשי) וב הכרב
 : 'ונו שוריתה אצמי רשאכ י"י רמא הכ ךכ ,הילע ךרבאש הללוע

 :נ'ת 267 דפ ליעכ 2  :ר" "ק סכ נע סעוסנס ,סקסס יכ ויס קלי ,זיפ יכ לוקל 1

 -טלמו* | כנויקיא | כ'אד ₪ בתכ ,'אופ טלי | כניאופל ל ['אד יי --ח1
 /'א אינתניא ,₪ (? היתתניא) היתתצא ,ץ] היתת ןיא [הייתת ןיא | 1 הינ;ח 2 | ץ ל ל חגו [(בויא) 'נ?א 87 ךופכ

 | | ם יל תחא | פ איקוא .י?רעכנאוד איקנוא | יו יל ,'5 אתניע ל היניתנע ,1 היקנוניא ,1ְך*אָד אתינוניא

 ו |:(סש) יכג!אפ איה .?אְ אייתא ,ן [הייתא | (םש) יפ יל אלא | כם -. היה ,(םש) ינ?אְד - התיה ,יע [דיב
 | וליפא :1] חנו [1 ינש] ןח . . אלא יידכ היהש . . ןהמ רייתשנש . . וליפא [חנו -- אלא * | (םש) ו אבא 'רד אוההכ
 (כ'א ןח אצמש) ייי יניעב ןח אצמש אלא (2 ידכ) יאדכ היח אל (21א םהמ) ןהמ רייתשנש . . (כ 'יפא אלא)
 ₪ 8 [ומרכל | גלאון דחא - ,'אפ [דיסחב 6 | ל 'וגו [כנ?ואד ייי יניעב * 4 | יל יל .פאד חנו ינש
 הללועה ,ל הללוע הז [הללוע וז * | פ ידכ .אד יאדכ ,כנְו [יידכ | ם רמאו . . ךרבו חבשו | גן תבושו ,כָאְד תבשב
 | כגופד ךרגנש .'א.[ךרבאש 7 | א תאזה . . ,5פְד וזה הללועה איה ,] תאזה . . ,] וזה

 ףוגבו ,חנ תודלות הלא רחא בתכב ןמסנ ליייכ ןוילגבו ,חייכפ ויוכו יב אייכבו זיכפ אייכב .םכ השרס
 רי'א יקנ יא טלמי קיתעה היתת 'ע ךורעב םגש חמיתו ,'וכו תאצמו הדב החטמל 'יעו תעטוקמ השרפה רפסה
 תלחתב 'ןכו רסח השוע הי'בקהש ןומיס ר"א רמאמה רדסנ ח"יכב םגו ,חנ תודלות הלא שירב ןויצב 'וכו אנינח
 וזב ונינפלש אילפ בור ללכנ ו"יכבש המית דועו ,(וניגפלש טיכפמ םש קתעוה אל ראשהו) חנ תודלות הלא יפ
 תוישרפ ויה ךורעה לעב ינפל םגש ךורעבש תוישרפה ינויצמ יתחכוה 486 ךצ טייל קלח ח"יטבו ,'וכו טלמי השרפה
 תורדסה ראשבו תישארב 'סב שרדמה תומכ יוניש לע יתוריעה 518 דצ חיל קלח םשו ,ו"יכב ומכ איבובריעב ולא
 תעצוממש 'וכו יקְנ יא טלמי 'פבש תורזה לכל הבסה הז םג ילואו םינוש םישרדמ ינשמ בכרומ ר"'ב שרדמהש יתרעישו
 / ןאכ דעו רפסה ,תלחתמ הבורמה תוישרפה רפסממ לילעב הארנש ומכ םרקיעב םינושה שרדמה יקלח ינש ןיב
 ו י"פ ,דחא קוספ לע ט"כפ חייכפ ד''כפ ד"יפ ביפ א'יפ ט''פ ביפ א'פ) םידחא םיקוספ לע םג תוישרפ הברה ואצמנ םכותבו
 י'פע בורל תוישרפה ורדסנ האלהו ל''פמו ,(םיקוספ השלש לע איכפ ח'פ דיפ ג'פ ,םיקוספ ינש לע ז"כפ ו"טפ גיפ
 הליגמ) ןינש תלתב אתיירואדל יקפמד אברעמ ינבל הרותה ירדס י'פע םגו ארקמבש תומותסהו תוחותפה תוישרפ
 יר .יקנ יא טלמי 1 :רפסה אובמב דיסב הכוראב הז לע רבדא דועו 864 דצ דיל קלח חיימב שימ "עו ('ב טיכ
 ןיא שרפל השקו ,תוכז לש תחא איקנוא ודיב היהש חנ תא טלימ היבקה איקנוא ןושל יקנדיא שרוד אנינח
 ןיא םש ךורעב שרפמדכו הנממ תוחפ אלא תחא איקנוא ףא ודיב חיח אלש איקנוא ןיא יקנ יא שרודש 'וכו הייתת
 יחו איקנואמ הטמל 'מולכ תחת היתת תויכזמ חנ דיב התיה תחא האיקנואמ תוחפ הנ דיב תחא איקנוא היתת
 וא אינתניע אנ ךירעמב אבוה ןכו חיניתנע ליייכ ןוילגבש ייגה חנוכנו ,(היתת יע ,לימעבו ת"פיב ע"יעו) תעלבומ
 (איינותנע ,אינותנע) הינותנע חי"ר אוה רמאמה לעבו יתותנע ומכ ומוקמ שי"ע ח"רל ראות אוהו היינותנע ליצש
 (יא היימ היפ זיע) 'ג ביס ביפ הלרע 'ב ב"מ א'פ תומורת (י"פ שיר ןירדהנס) 'ב זיט א"פ האפ 'שוריב רכזומה
 זיפ י'הבמו היתת 'ע ךירעמב ,יעו (איתותנע חי"ר םש אצנגמ 'דבו) 'ג ' ו'פ תוכרב ישוריב דועו ,'ב יי ז"פ תבש
 אל סג ירנכו) רי'בב םירמאמ ללכ ואצמנ אל הז חירמ ןכא ,596 דצ םיורק לצא ףעלו 222 רצ גיח א"הגאו יב
 186 יומע לודגה ימבו ,ע"צו ףילא סוקמב ןייע היגהלו תחא הלמל הייתת ןיא רבחל השק םגו (םירחא םישרדמב
 ויכבו ,'וכו תוכזל ותעירכה איהו הנ דיב התיה תחא איקנוא שרפמו סרוגו ,תיתת ןיא הנינח 'ר רמא כ'ג ייגה
 אנינח יר יקנ אלו יקנ היהש יוכו יקנ יא םש חנ בימ אמוחנתבו ,היתת ןיא ללכ ג"ל תומוקמה ינשב טוקליבו
 םג ''ע איקואו איקנוא כ'חו ,יוכו וב היה תוכז לש איקנוא רמא (אנינח 'ר םש ימוו י'כבו) אחא ריב
 /םירפסה ראש יי'פעו ח'כפ ףוס ליעל רמאמה י'פע יתהגה .'וכו וליפא אלא 8  :י"מב שיייעו 158 דצ ליעל
 עטוקמ פיייכב םגו ,'וגו ןח אצמ חנו םיתישע יכ יתמחינ יכ אנחכ רב אבא 'ר 'מאד איההכ קר אחיא ל"יכבו
 תייפיב 'יעו השרפל השק תבשב ומרכל אציש 'יגהו ,פייכב הייכו .ומרכל אציש 6 :'ו כו יתמחנ יכ 'ןכו איההכ
 ארדב יאכז חנ חכתשאד המכ יי'י רמא ןנדכ םש םוגרתב ןכו ,חנב ארק רתופו .'וכו רמא הכ ךכ 7 :ל"דר "יחבו
 חנ 'וכו המכ ית איבה םש היעשי י'שריפב םגו ,'וכו הינמ אמלע אמיקל לידב היתולבחל אלד תירמאו אנפוטד
 א"יכ רי'ב 'יפבו ,לכושמה רודב לוכשאב קותמ חיהש הנ הז שוריתה הדגא שרדמ י'פע הארנכ שרפמו 'וכו יאכז
 הכרב יכ 'וכו רמא הכ חתפ ןומיס 'ר רפסה ףוגב ףסונ כ"יכבו , אנפוטד ארדב אקידצ חנ חכתשאד אמכ קיתעה
 ינגה ותיחשהל הצר אלו קידצ שיא חנ ה"בקה אצמ ךכ אנפוטד ארדב אקידצ הנ הכתשמד המכ ומוגרת, 'וכו
 אצמ חנו שימש החיתפה סעט ייפ ת"פיבו ונינפל תעטוקמ החיתפהו ,'רפוג יצע תבת ךל השע התא לבא םתיחשמ
 ומצע ןומיס 'רש י"פעאו הילע ךרבל תיאדכ איהש הדיחיה הללועכ תחשנה ורוד לצא אצמנש אוה 'ה יניעב ןח
 תניחבב ךרבל יאדכ אוהש רמא מ'מ ירמגל יאדכ היה אלש ונייהד אצמ אל היבקה לבא אצמ הנ ךומסב רמא
 הזבמנ תחא הללוע לע ךרבמ היה אל כ"לאד הילע ךרבל 'יאדכ איה 'ירספנ ראשה לכ תויח דצמש הללועכ ורוד
 םע וז החיתפ רכחל לינ ןיאו ,שייייעו וכו םכרדכ םהמע תחשנ אלש הללועכ היה ורוד תניחבב חנ ןכו סמנו
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 לכ ןנחוי 'ר רמא ,אבה םלועל קלח םהל היהי םניד ולטנ ,שדח רשע םינש לובמה רוד טפשמ ןנת
 וברוזי תעב היה םהילע הרירומו האיצומו םניהיגב החיתרמ םהילע איצומ היכקהש הפיטו הפיט
 םג ,הרז הדובעל םיבהוא ויהש (ו ט תלהק) םתבהא םג ,התיה תינטולחל ןחמירז זיו בויא) ותמצנ
 םלועל דוע םֶהל ןיא קלחו הדבא רבכ ותוא ןיאנקמו היבקהל םיאנוש ויהש (םשפש) םתאנש
 :(םשמש) שמשה תחת השענ רשא לכ תרביד לע (=שמש)

 וליפא אלא ,אהמתא חנו םיתישע יכ יתמחנ יכ אנהכ רב אבא 'ר רמא [וגו יתמחנ יכ]
 :י*י יניעב ןח אצמ חנו ןח אצמש אלא יידכ היהש אל םהמ ראשנש חנ

 : יג ייק ס"ע סילספ טכדע | ,(3/* יפ) .סכילע ל 'פ .יסנכ סכיס | ,ג"לפ ףוק ןטקל ,ד'פ סלופ לדק ,י"פ 3"פ וידע 1
 /('ו 'ע) ספנס6 סג 'פ םלסק טכדע 8 | :(יד 'ט) ימ יכ 'פ םלסק שכדע ,'\ ייק ז"פ סנכ סכקיו ,'3 עי'כ יי'פ ןיכדסנס 'טוכי |

 סנוסנפ ,'ל ס''ק ןיכדסנכ ,268 ד5 ליעל ייעו ,סיימפ טיכו 268 715 ןטקל 6 :(190 75 סעוז טכדע) סט 3/5 םלסק טלדע
 ּ :'פ יס סע סעוסנפ ,די/י יכ םכ 39

 .?ךלאפ היהו .'א אהיו ,יךַכְד היהיו :] [היהי | רפי שדח ביי | רלאפד ל ,'א ינת /כגו ןנינת [ןנת 1
 דירוהש ,211א דירומ היבקה היהש ,?אָד דירומ היבקהש 2 | כנאפדל רמאד [ר'א] רמא* | ג ןיאו

 וכעדנ ומוחב -. [ותמצנ 8 | אופ יל האיצומו | | ן םניהגב :נאָפ ָך .סנהיגב | החיתרמ חיה | ]8 הי'בקה
 | ?אד תינטלחל ,ָןְו תינטלוחל | ?א םתה .ן'א] ןתבירז ד 'תמירז ,פ םתמירז כ [ןתמירז | ₪ םמוקממ
 [ותוא ןיאנקמו 4 | כנא םהלש זיעל ,ן [הרז הדובעל | ן = 'אנק םג יאנש םג םתבחא םג [םג | )ן תייה |

 -- קלחו | גאופְך םהלש זיעב היכקהל (ן ןינקמ +1 םינקמ ,'א ןיאח  .?אפ םיאד) יאנקמ ויהש םתאנק םג
 [אפד לכ * | תרבד 5 | 'אפ אבה םלועל ('א קלח םהל ןיאו) םהל ןיא קלח ,ך םלועל . . קלח כנו [םלועל
 | (6] חנו אהמתא) "אד ןח אצמ חנו :יכנפ [חגו | ל םתישע [יכ גאחפה םיתושע * 6 | בל לכו ,ן לכב

 ₪ ןח אצמ חגו ,כנא ₪ ינש ,ן [ייי --חגו | י'אפ ידכ .?אהְד יאדכ :כגְו [יידכ | יִאְזְַח היה | רייתשנש 7

 | /ך ל ,ו םהב חנ אלו םהמהמ אלו םהמ אל עשר הטמל םק סמחה דיה

 איהו 'יגהו ,הייע 'יפ יישר לצא ני'צנלפו בי'צ ייס ןעמאננעצנאלפ פעל עייעו םש ארפסב ד"בארה יפו ןינז 'ע ךורע 'יעו יילוי
 איינוז ןמ שבתשנ הבר איינוז ןיליא 'יגהו ,אקפמ איהו םירחא ייסופדו תיינג א'דפפ ידבו ,ו'דו ר"פדב םג אתיא אקסמ
 ולטנש רחא םהל היהיו תהשקמו ,םש תוידעב .'וכו טפשמ ןנת 1 :םש ךורעב 'יגהש ומכ אלובמד הירדמ יתהגהו ,הבד
 דצו 222 רצ ליעל יימב 'יעו גימ קלחב ןגינתרכ ב"הועל קלח םהל ןיא לובמה רוד ירהו ב'הועל קלח שדח בי'יב םגיד
 דוע םחל ןיא קלחו הדבא רבכ 'וכו םתבהא םג 'וכו הפיט לכ (נ'חעו ר מ א יתהגה ןכ) ןנחוי ריא ינשמו ,9
 הכ ארקיו) תותימצל ןושל ותמצנו םי'מו תיייב תויתואה ףוליחב םרז ןושל וברוזי שרודו .ל"דר ייחב 'יעו אבה םלועל
 ומוגרתו ,תינטלוחל היפ ףוָפ יאמד 'שוריב שרפמ תותימצלו) םלועה ןודבאל התיה תינטולחל ןת מיר ז (יל .גיימ
 טפשמ ןגינת ןנחוי רי'א ןאכ רייבמ קתעוה םשו 'וכו וברוזי תעב 'פל םינג ןיעמבו ר''ב 'יפב 'יעו (ןיטולחל םש .ארקיוב
 םתילע .דירומ ה"בקה היהש הפטו הפט לכ ןנחוי 'ר רמ או כ"הועל קלח םהל היהי אלו םניד ולטנ 'וכו
 וכו ןהל ןיא לובמה רוד אתיא םש ןירדהנס 'שוריבו ,'וכו ןתבירז 'וכו תעב ינש םתילע הדירומו םנהיגב החיתרמ
 וחמ םמוקממ וכעדנ ומוחב .ותמצג וברוזי תעב אמעמ המ (לי'צכו) תינטלוחל ןתבירז רקיע רמא יו ל ןב עשוחי 'ר
 הדירומו םנתיג ךותב החיתרמ היה ןהילע דירומ הי'בקה היהש .הפיטו הפיט לכ ןנחוי 'ר רמא  ןיחתורב ומוחב
 עשוהי רי'א םש ריייובו ,הרעג עמש אל ץלו םש לע ביהועל קלח ןהל אהיו םגיד ולבקיו 'וכו וכעדנ ומוחב ד"הה ןהילע
 יפל ררסג ונינפלש תלחק שרדמבו ,'גכו הפיט לכ ןנחוי ר"א 'וכו הנוקל תותימצל א'דכ התיה 'יטולחל ןתבירז לייב
 ינש .םהילע הדירומ ךכ .רחאו :.ההיתרמ חיה .לובמה רוד לע ה"בקח דירוחש 'וכו הפיט לכ ןנחוי ר'א וכו ימ יכ
 םתאנש םג :היבקה ןמ רתוי םהלש הרז הדובעל התיהש םתבהא םג ') 'ט םשו התיה תינטלוח ןתבירז 'וכו תעב
 םיבחואש םתבהא םג 'יגה .בי'מ תלהק 'מבו) .'וכו םתלש זי'עב והואנקש םתאנק םג םהידי השעמב הייבקהל ןיאגושש
 לייכ ןוילגב ןכא .,(אבה םלועל םהל ןיא קלחו הי'בקחל םיאנקמש םתאנק םג ה'בקהל םיאגושש םתאנש םג .זייעל
 רבכ םתאנק םג םתאנש םגו םתבחא םג תלהק שרדמב, ל'הזב רפסה בתכל המוד בתכב ונינפלש רמאמל קתעוה
 הפיטו הפיט לכ ןנחוי 'ר 'מא שדח ביי לובמה רוד טפשמ הנינח 'רב עשוהי 'ר ישמ הל ינת ןנחוי יר 'וגו הדבא
 תיטולחל אלא ןתבירז התיה אל עשוהי יר ימא ןהילע הדירומ ךכ רחאו סניהיג ךותב החותרמ ןהילע הדירומ 'קחש
 םיבחוא ויהש םתבהא םג אלא אבה םלועל קלח םהל היהיו ןניד ידכ ולטנ ןכ םאו 'וגו ותמצנ וברוזי תעב ינש
 וסיפדה ןכו כ"ימב היגה ןכו םתבירז הגוה א'אבו ,םתמירז וי'דבו 'תמירז 'יגה ר"פדב םגו ,"םינפב 'תכדכ .ילוכו זי'על
 גי'חו . ,יוכו .היבקהל ייאנקמ .ויהש  םתאנק סג םירפסה ראש 'יג אפידעו ,ליייכב ה"כ: .ותוא ןיאנקמו 4 : וירחא
 רשא לכ םושמ ל כ:ב שרודו .'וכו רשא .לכב בותכ ארקמב .השענ רשא לכ 5 .: 298 דצ ליעל םג ייע 'ינקמו 'יאנכמ

 .אהמתא חנו6 :רשאא לכו שבתשנ ליייכבו ,'ב 'ח דיי 'ז חי! 'ג תלהקב כ'תלכ תרבד - ןושלב שמתשהו ,'וכו <
 אהמית ונייחו ואשעש לע םחינ חנמ וליפא עמשמ חנו היל ךימסו 'וכו יתמחג- יכ ר''ב ייפב שרפמדכ ןיכומס .שרוד
 ףא לאעמשי יר יבד אנת טש ןירדהנסבו ,םלש קידצ היה אלו קידצ היהש חנ םש אמוחנת שרדמב אתיא ןכו ,יןכו
 ע"יעו םש סידו יישריפב ייעו 'וכו ןח אצמ חנו 'וכו יתמחנ ינש 'ה יניעב ןח אצמש אלא ןיד רזג ךתחנ חנ לע
 ירפסב םג ותמגוד אצמנ 'וכו ןח אצמש אלא יידכ היה אל חנש שרדהו ,יוכו עשוהיו הדב יב דיי תינעת י"שריפב
 ה/בקה הפצ אלא 'וכו רייתשנש חנ וליפא פ"בחר רמאמב 958 דצ ליעל רחא שרדו ,152 דצ דעירפנעיז 'יעו ןוליפ
 ילכ ראשבו ליייכבש ייגה יפלו ,ג'חעו 'וכו ידכ היה אל םהמ רייתשנש 'וכו אלא אהמתא חנו קיתעה קידרבו ,'וכו
 ריימפ טייכפ ףוס ןמקלו א'כפ ףוס ליעל םג 'יעו הירחאלש השרפב שרדנש קוספב השרפה ףוסב שרדה ןאכ םייפמ
 לייכב רסחו 'יסופדב ןוכנל .קוספה אתיא טיכפ שירבו ,קופפה טמשנ 'יסופדבו ,תוישרפ המכב דועו טמפ ז'מפ
 : אילפ שיר .ןמקל .'יע 'וכו סמחה די'הה טוקליה ייגלו ,ג"כפ שיר ליעל םג 'יעו ויתמלשהו יתנייצש י"כבו
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 הליחתב (כ בכ גויא)ננמיק דחכנ אלה רזעלא יר רמא :יתאו ןמתשמו ליזא ,אתו ןמתשיא לזיא היל רמאו ז
 תוירלוב םיאור ויהש (מש םש) שא הלכא םרתיו ,ךירצ אוה ונינוממ ורמאי אלש םנוממ תא היכקה רביא
 םירצממ םהמע אציש בהוה לעו ףסכה לע רגית וארק לכה הביקע 'ר רמא : שאב תוכתינ בהולש
 םפסכ .(י ב עשה) לעבל ושע בהזו הל יתיברה ףסכו .(בכ א היעשי) יוגו םיגיסל היה ךפפכ

 ןעמל קחצי בר רב לאומש יר םשב הימרי יר אנוה יר (ד חפש) 'ונ םיבצע םהל ושע םבהזו 6
 תוברתל ירב קיפאד ןלפד הימש קוחמיא רמאיד שניאכ (םש םש) תרכי ןעמל אלא ןאכ 'תכ ןיא ותרכי

 180סע לוגנרת :באזה םע בלכה ,לובמה רודב םהישעמ ולקליק לכה הרוהי 'ר םשב הירזע 'ר  :אשיב ח
 ףא קחצי 'ר 'שמ ירביט רב ינילול 'ר = ,(בי ו תישארב) "וג רשב לכ תיחשה יכ היה סווטה
 ןנחוי 'ר רמא : ןוניא אלובמד הירדמ אינוז ןילא ,ןינוז אקסמו םיטח הל ןיערז ווה ,תניז ץראה ט

 : יס ס"ק ןיכדסנפ ייעו ביי ייפ סע סנומנפ ,קיי "יק םכ ביפ סעוקנס ,זיי) יל עוקלי 7 | :יס סייכ זיפ ןיכדסנס 'טוכי 5

 | ך היל רמא הוה (? היתייאד ןמ) הייתיאד ןמ ,ש יתייאד ןאמ רמאו , ן תיאד . . ,] אתיאד ןמ רמאו [היל רמאו 1
 (י ןמתשיאו) ןמתשאו ליז ,[מ יתיאו 'תשאו ליזא ,1א יתאו ןמתשאו ליזיא ,ף יתאו ןמתשא ליזא [אתו --- לזיא
 לזאו מ ןמתשאו ליזאו ,ש ןמתשיאו ליזא | גן 'ל ,(הינפצ) ו ןמתשיא ליז ,ש יתייאו 'תשאו ליזיא ,יִרלאְד יתאו
 םא [אלה | ש יתייאו | ?אְָד ןמתשמו לזא אוהו ,ְךַפ ןמתשמו ליזא (ףך הוהו) אוהו ,(םש) יִנְו ןמתשיאו ( לזא)

 ל ונמוממ [(סש) יָנ [ונינוממ * | | ן'א ןירמוא () 'רמוא) והי ,?אָך םירמוא ויהי ,(םש) י [ורמאי 2 | ךופ אל

 ןעמל [וגו 5 | ?א תורתנ 8 | ך*אְד תוירלב ,(םש) יכ תוירולב ,גְוַפ [תוירלוב | ?אָוְפְד ונינוממל .'א ונגוממ

 | עא שיניאכ .?ךכנו שנאכ 6 |  'אפ קחצי רב | כנאפד רו /ן[ר | ןהתה | ע'אָוְד תוכי
 | ך'א אינלפד | ל אמש [הימש **| !ףחמי ,ך קיחמתי ,ע קוחמי ,ן קיחמיא ,?ךכַא קוחמא | ערמייד .?ךכ נא]ךרמאד
 רב :כג ןומיס 'רב - [הדוהי | ₪ הער [אשיב 7 | ?ך] וברתל | ך ירבל היקפאד .ךעכנ'אפ [ירב קיפאד
 ,%אְ לצא ךלוה היה . . .כ רחא ךלוה . . ;יִזָז לצא ךלוה . . ,] לצא ךלה בלכה ,ץע [םע בלכה | אחד ןומיס
 ,) [ע | ?אוד לוגנרתהו ,יזַח לוגנרתה .פ לוגנרתו ,עכג'א [לוגנרת | פ בודה [באזה | 1א לצא בלכ ךלה
 | .כ'א סוסה ,זך סוטה ,י סווט 8 | ?אְָד לצא ךלהמ היה ,כ רחא ךלוה ,ן לצא ךלוה ,] לצא ךלה ,י'אזחפ לצא
 ('ך תיחשה יכ) תיחשה רשב לכ ,יכנ!אח ץראה לע וכרד .. לכ ,ן וכרד תא רשב לכ ,ף רשב לכ [וגו רשב לכ
 ,) [ירביט | עא ינאילול . ינייה .ן [ינילל | ?אָד רשב לכ תיחשה יכ אלא (%א ןאכ 'יתכ) ייתכ ןיא םדא לכ
 | ראד התניז .ייעגזחופ [תניז 9 | עאפד םשב ,כנ םושמ ,ן םשמ | א סירוביט ,?אד ןירד .כנפ ירבט ,ן יירד

 ,'ב'אחד אקסמ איתו .ע [אקסטו | עחו ןיטיח .יכנאד ןיטח .5 [םיטח | עכ'אפ ןיערוז ויה , ןחו ןיערז ןווה

 ('א אי-) איינזז ,ש איינוז .ע [איגוז | 'א ינה .ירעג?אופד ןיליא :ש [ןילא | ן אדבע הווהו ,ינ"אפ אקפמ איהו
 ארד ןמ ,'ל אלובמ יררמ [ץ) אלובמד הירדמ* | ייבו אינז ,רנלאְד הבו (?ךַנ איד) איינוז ,יאְחְְו הבד
 . | ן ןוניה | ?ך אנפוטד ארד ןמ .ילךכנא|פְד אלובמד () הרדמ ,?ףךכ'א ארדמ)

 ישוריב ומכ לזיא יווצהו ,218 דצ ליעל פייכ 'יגב ריאצ ומכ דיאצ ינוניבהו ,וילא בש כיחאו ןמש השענו ךלה
 ג"יכו 'בו  'א-א'יכבו ודו ר'פדב םג היכו .דחכנ אלה 1 : 246 דצ ןאמלאד 'יעו ךל לזיאו יד ג'ל י'פ תובותכ
 תאו 'א טייק םיחספב ורמאמכ ןוממה הז ונמיק שרוד א'רו ,לי'צכו דחכנ אל םא בותכ ארקמבו ,הינפצ יקליו כ"'יכו
 לע וחטבש םלישכה םנוממ םג לובמה רודו ,וילגר לע ודומעמש םדא לש ונוממ הז םהילגרב רשא םוקיה לכ
 םאיצומו םדא ינבל הלקת ןיאיכמ בהזהו ףסכהש יפל "וכו רגית וארק לכה עיר .רמאמ םג ךמסנ הז שרדלו ,םליח
 שרדנש ומכ שא הלכא םרשע בור אוה םרתיו ,םש י"מבו 111 דצו 6% דצ ליעל ייע  .תוירלוב 2 : הער תוברתל
 םיסופד תצקמבו ,ו'דו ר"פדב םג אתיא תוכתנ 'יגהו ,שאב סג ונודינ לובמה רודש שי'גל הבר הבר 267 דצ ליעל
 ךכ .רחאו .ךירצ אוה ונינומממ םירמוא והי אלש 'וכו דבא הלחתב קתעוה םש בויא םינג ןיעמבו ,תורתנ שבתשנ
 ףסכו יפהו ,'וכו רגית וארק םיאיבנה לכ .וארק לכה 8 :שאב תכתנ בהז לש תירולב ןיאור ויהש שא הלכא םרתיו
 רמאמה ןונגסו ,םירמואה תומש טימשה 'ב תרכ 'ע ךורעב .'וכו אנוה 'ר 5 :  יטיש יניב ל"יכב םלשוה 'וכו ןעמל ןכו יוכו
 ןעמל אלא ןאכ ביתכ ןיא ןותרכי ןעמל םיבצע םהל ושע םבהזו םפסכ קחצי בר רב לאומש 'ר רמד םש ןירדהנס 'שוריב
 םיבצעה ישוע 'ולכ כ"כא ותרכי ןעמל ושרדו ,אשיב אדבעל הירב קיפאד ןלפד היומיט קיחש רמד שניאכ תרכי
 בלכהו באזהו ,יוכו המהב דע םדאמ וחמנ ךכיפל .'וכו ולקליק לכה 7 :.היולת חללקה ובש םפסכ תרכי ןעמל אלא
 א"פ םיאלכ 'שוריב אתיאדכ הזל הז ןימודש י'פעא סווטה סע לוגנרת ןכו ,ו'מ א'פ םיאלכב ןנינתדכ הזב הז םיאלכ
 תדבאנ המלו במ אמוחנתב 'יגהו אמתס היל סירג םש אמוחנת ישרדמבו .סווט 'ע ךורעבו 54 דצ ליעל ייעו 'א זייכ
 לע שחנה רושה לע יראה רומחה לע סוסה הלש וגיאש ןימ לע תכלוה חתיהו הישעמ הלקלק המהבה ףאש 'וכו המהבה
 וחמנ ךכיפל ףועהו היחהו המחבה וליפא רשב לכ אלא רמוא וניא םדא לכ 'וכו רשב לכ תיחשה יכ יוכו ינש בצה
 ךכיפל רשב לכ אלא רמאנ אל םדא לכ תיחשה יכ 'וכו 'ינש ןנימ ןניאשל ולקלק המהבה ףאו םש אמוחנתבו ,ןהמע
 ןירדהנסבו ,םירפסה ראשו ל/יייכב אתיל 'ב אייכו 'יסופדה 'יגב ןאכ אתיאש הז קוידו ,'וכו המהב דע םדאמ יוכו חמיו
 לכה לע םדאו םדא לע לכהו המהב לע היחו היח לע המהב ועיברהש דמלמ ןנחוי רי'א 'וכו תיחשה יכ אתיא םש
 םיטח ןימ  ליזח תעדל ןהו ןינוז תאצומ איהו םיטח הל ןיערוז ויה ,התניז ,תניז ץראה ףא 8 : סי'דב שיוועו
 תוריפתש אלא ןה ןיטח ןימ הנוי ריא םיטחה םע םיאלכ והי התעמ א'פ שיר םיאלכ ישוריב ןכו ועבט תא תיחשהש
 ואצמנש ןינוזה .ולא ושרד ןאכו ,'ז קרפ םישודק ארפסב 'יעַו ןינזמ תוריפהש ןכימ ץראה הנזת אלו יגתד אדהכ ןינזמ
 ןיליא זעלב (אליפ שבתשנ טיייכבו ,איוכ ר''ב 'יפב ה"'כ) אליינ ןינוז שרפמ י'כ ריב 'יפבו ,סה לובמח רודמ דוע
 וארקנ ךכ םשלו לובמה רודמ ורייתשנש איינוז םתוא ןה ןה 'וכו םיטחב םיברועמה םירוחש םיניערג םתוא יוכו איינוז
 ולא שרפמ ריפדב ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,הכרדכ אלש האיצוהו ץראה התנזהש איינוז (ןתוא ארוק אייכב)
 זעלב התוא ןירוקו הכוראו תקד הטח וטכ איהו ןינוז ץראה לכ התשעש לובמה רודמ ורייתשנ ןח ןוידע 'וכו אייגוז
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 : תירבה תרוכ רמא תאד ךיה חכשל היל רתפ םיתירכ יונ
 ,הער תוברתל ואיצוהו גוגריפל ונב רפמש ךלמל רמא ןדוי 'ר [וגו המהב דע םדאמ]

 ,םייק הזו דבא ינב ,הז אלא הער תוברתל ינב איצוה 0 ךלמה רמא ,וגרהו ונב לע ךלמה סעכ
 הרייכו הרייפ ,הפוח ול השעו ונב אישמ היהש ךלמל רמא סחניפ 'ר ,'וגו המהב דעו םדאמ ךכיפל
 ערקמו תואציחב עיפכמו םינקב רבשל ליחתה הפוחב סנכנ ,ונרהו ונב לע ךלמה סעכ ,הרייצו
 "ג המהבו םדא ףסא היה המהב דעו םדאמ ךכיפל ןימייק וליאו דבא ינב רמא  ,תויליב
 אפוע ריאצ הוהד םיעשרה תא ולישכה םה (םשמש) םיעשרה תא תולשכמהו ,(ג א הינפצ)

 :ויקקפ יכ סיכפ5 'קכו 7 : 85 דפו 69 75 ליעל ,'6 ס"'ק ןיכדסנכ ייע 4 : 5/לפ ןטקל "עו ,יי'כ טים יכיכמ 'קלי ,זי'פ יכ טוקלי 5

 הוה יול 'ר ,?אָד רתפ יול 'ר ,"ל ₪ יול ריא ,יכנופ [רתפ | מר'אד 'ל .יכג'אופ םיתרכ יוג [םיתירכ יוג 1
 ,יעכיאופ [חנשל | גן םהל ;:יעכ'אפד הל מר [היל | זכ רתפ אנגיח רב יול 'ר .1א רתפ והבא 'ר ,"ך רתפ ('"ך ריתפ)
 | ב תירב תרוכש יוג םיתרכ יוג , תירבה . . אוחש יוג םיתירכ יוג ,1 תירבה תרוכ אוהש יוג ,?אָד תירב תרכש יוג ₪
 יר 2 | ן חרות דמיל תירבה תרוכ .רעיא חבז ילע יתירב יתרוכ ,?אָך תירבה ומע תרכו ,ימכפ [תירבה תרוכ

 .םיגא [ונב | מ ןתנש [וסמש | אד ₪ לשמ .םיכגופ [ךלמל | כגאןפד -. סחנפ (ן'ד סחניפ) 'רו ןדוי 'ר [ןדוי
 ,יכגופ [הזו | 'א תמ [דבא | יכנאוְד ₪ תא :פ [ינב 8 | מיכאפד גוגדפל ,)] [גוגריפל | 2ופ ד -. תא
 ףוע דעו . . ,ןפ שמר דע ,י [וגו | (ךומפב ןכו) ךדע :יכגאו [דעת 4 | המ אוה ,1ך אוה ,מא אוהו

 תא ('א אישהש) אישמ היהש | 'אחד - לשמ .מיכנאפ [ךלמל | ?א המהבו םדא ףסא ,ןְד םימשה
 הרייצו 5 | !יכפ הרייסו , ן'א הרייס ,ןְך הדייפו | םפ ונבל (מ השעש) השוע היהש ,יכנ'אדך ול השעו ונב
 התואל .כ . . ךותב .ינ?אופ ד הפוחה ךותל | ] ךלמה השע המ ,יכ"אפד השע המ ₪ ,מ'א [וגרחהו | פ יל
 תא ,יםינקנקב ,ן םינקה תא .םעכנ!אחפ [פינקב | מ'א רבשמ היה ,ינַפ רבשל ליחתהו | מא הפוח
 | ג'אחופ תואיצחב ,י תואצייחב | ?ךבנ!אח עינכמו ,י עיקבמו .מ"אְד עיקפמו .עוןפ [עיפכמו | ?אָד םינקנקה
 ,?ף תוליווב :1אָפ תואליוב ,*ך'ְד תואלווב .ב תויליווב ,ן תואילבב ,ןמ תואיילובב ,ץ] תוילובב ,ז) תואליכ ,"ץ) תויליב 6
 אלא (יִכ יתישע ,?א והיתישע ,1 הז לכ יתישע) וז יתישע םולכ ךלמה ₪ [רמא | כ תואיליכב ,1ףְד תויליכב
 | ט'א דבא ינבש (מ וישכע) ושכע ]| 'א ינב ליבשב אלא הז יתישע םולכ :יכנאַופְד ינב (י ינפמ) ליבשב
 דעו שמר דע ,ְך םימשה ףוע דעו מ שמר דע ,פ זוגו ₪ :יא [המהב | מא תמייק וז ,כנ"אופְד תמייק וזו

 יי םאנ המדאה ינפ לעמ לכ ףסא (1] ףסא) ףוסא :ם 'וגו ףוע ףסא המהבו . .ףסא ['וגו -- ףסא | ] םימשה . .
 . . ףסא ףוסא ,ן ילוכ המדאה . . לכ ףסא ףסא ,1?אך םיה יגדו םימשה ףוע ףסא המהבו םדא (] ףסא) ףוסא
 הוה דכ ,[מ (סש) י'א דייצ הוהד ,] [דיאצ הוהד |  ןילישכמ ןהש | (הינפצ) יד תולושכמהו 7 | 'א המדאה
 | ₪ דייצ הוה אדייצ ,1ך דייצ דח הוה דכ ,י?ךָניאְד דייצ

 קוספה לכ אלו) םיתרכ יוג שרפל רחא שרד אוהו יתנייצש ייכו טוקליב םג אתיא וז 'יג  .יוכו רתפ םיתירכ יוג 1
 טוקליב םג אתיא תירבח תרוכ ייגהו ,'וכו היל רתפ תא יוכו יוג 'יפש רשפאו רצק ןושלהו חבשל (ווכו יבשוי יוה
 םיתשלפה וארקנש תירב תרוכ ןושל םיתרכ יוג ןאכ שרפל ונווכש 'רנו ,ארקמב אחילו ,כ"יכו פיייכו עת יריכמ יקליו
 ועו (ז'כ א"כ תישארב) תירב םהינש ותרכיו יתכדכ םיתשלפ ךלמ ךלמיבאו םהרבא ותרכש תירבח שייע םיתרכ
 םג אבוהש 'וכו יתירב יתרוכ יפה ןווכמ רתויו ,ןינעה ןמ .וניא 'וכו תירבה ומע תורכו 'פהו ,878 דצ בי'ח א"הגא
 שמש הרזממ ץרא ארקיו רבד 'וכו םיהלא לא ליחתמש ינ רומזמ םילהתב אוהו י'כ ר"'ב 'יפבו 'ב תרכ 'ע ךורעב
 םשו ,רישהשב היכו ,'וכו רתפ יול 'ר 'יגה י"פע ההגה אוהו יול ר"א ןוילגב ןמסנ היל רתפ ליייכ 'יגלו ,ואבמ דע
 לצונ ימ תוכזבו תרכ בייחש יוג םיתרכ יוג 'וכו יוה 'וכו רודב רמאנ אלש המ יוכו יכרכב רמאנ ינינח רי'א 'יגה
 א'דמה תירב תרכש יוג 'וכו יבשוי יוה חבשל היל רתפ יול 'ר הנשו הנש לכב ןידימעמש דחא םימש ארי תוכזב
 תוברתל םדאה תא ואיצוה םתש 'וכו ףוע דעו 'וכו המהב דעו םדאמ ךכיפל ,הימתב .םייק הזו 8 : תירבה ומע תורכו
 ירבדל דוע ךייש אוהש רמאמה ףוסב שיררדכו ה"יבקהב וטעבו םינמש תופועו תונמש תומהב םילכוא ויהש הער
 יר הלחת ןכ סרוג יריכמ 'קליבו ,ת"פיב סג 'יעו 'וכו ולישכה םה 'וכו תולשכמהו 'וגו המהבו םדא ףסא די'הה ייר
 תולשכמהו יוכו ףסא דתה 'וכו םדאמ ךכ םייק אוהו דבא ינב םייסמו 'וכו ךלמל רמא ןדוי 'ר כ"חאו 'וכו רמא סחנפ
 שמר דע המהב דע םדאמ 'וכו החמא שרוד .רמא סחניפ 'ר 4 : יש תחנמ 'יעו המהב ד ע םדאמ בותכ ארקמבו ,'וכו
 שרדה ןכו ,תי'הע י"שריפב 'יעו ולאב ךרוצ המ הלכ םדאה םאו םדאה ליבשב וארבנ ןהש 'וכו םוע דעו
 ע שוהי 'ר םושמ אגת האטה המ המהב אטה םדא םא המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו םש ןירדהנסב
 ותפוח תא רזפו לבלבו דמע ונב תמ םימיל הדועס ינימ לכמ ןיקתהו ונבל הפוח השעש םדאל לשמ החרק ןב
 אלא היחו המהב יתארב םולכ רמא ה"בקה ףא יל המל הפוח תמש וישכע ינב ליבשב אלא יתישע םולכ רמא
 ןתנוי 'ר רמאמב 69 דצ ליעל ןושלה ןכו .'וכו הדייס :יל המל היחו המהב אטוח םדאש וישכע םדא ליבשב
 ,רכו ול השעש ךלמל הבינג רמאמב 85 רצו (הדייסו ל"צ םש י"מבו) 'וכו הפוח הל השעו ותב תא אישהש ךלמל
 וגרהו 'וכו ךלמה סעכ הרייכו הדייס הפוח ול השעו וגנב תא אישהש ךלמל לשמ סחנפ בר רמא קתעוה בוט חקלבו
 ךורעבו ,ט"קלב םינקב ה'כו ,הפוחה תא ןידימעמש .םינקב רבשל 5 :  ניחעו תפוחה ךותל סנכנ ךלמה חשע המ
 יוגה יפל ןאכ קר יאצמנש 'רנ עיפכמ תלמו ,הפוחה תוציחמ תא סורהל .תואציחב עיפכמו :עפכ 'עב .רמאמה
 הציח יעו ץייח 'ע ל"תמע עייעו 661 דצ ווארטסאי ייעו אפכ הפכ ומכ עפכ תארוהו ,ךורעו ו"יכו פיייכו ל"יכב ונונפלש
 : תוציחמב עיקבמו סרוג טי'קלבו ,תוציהמה ליפשהו עינכה עינכמו 'יגה יפל שרפמ רי'ב ייפבו ,ץיח 'ע לחובהסוינעזעגו
 אוהש היפ רייוב רמאמה ותואבו) וינפ לע הליב םיחתומש ןיידכ וילפ ןמקל לייכב ןכו ('תונוליוח  .תויליב ערקמו
 רמא תוליכב ערקמו 'יגח טי'קלבו ,ןוליוה תא הלות אוהו בי'נפ ל"יכב םג תלגרומה הביתכבו ,(ןוליוח תא חתומ
 תואלמב ערקמו שבתשנ רייפד 'קליבו ,ג"חעו םימייק וליאו דבא ינב ינב ליבשב אלא הלא לכ יתישע םולכ ךלמה
 ףועהו ילא בוש כיחאו ךמצע ןמשהו ךל ףועל רמאו ףוע דצ םהמ דחא לכ היהש .'וכו דיאצ הוהד 7 :  תואלפב ויידבו

 2 6%ג0ע, 6]ונננ.
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 הטילפ הב הרתונ הגהו דיהה ןהמ דומעל | ןידיתעש | תוקידצהו םיקידצה | תוכוב אלא
 יר רמא :ןהמ רומעל ןיריתעש תוינקרצהו  םיקידצה תוכוב (בכ רי לאקזחי) תונבו םינב םיאצומה
 דאמ הדבכ יכ םתאטחו 'תכ םורסב ,םודסב השענ אלש המ ןימיניבו הרוהי טבשב השענ היכרב
 ,(ט ט לאקזחי) דאמ דאמב לודג הדוהיו לארשי תיב ןוע 'תכ ןמינבו הדוהי טבשבו (כ חי תישארב)
 אל (ו ד הכיא) [עגר ומכ] הכופהה התוא אלא ,הטילפ םהמ ראשנ וליאו הטילפ הראשנ אל םהמו
 וטשפ ולא ,ריל רי תלח אל 'מוחנת 'ר רמא ,(םשםש) םידי הב ולח אל תווצמל םהידי וטש'פ
 השענ ןנח יררמא :(י םש םש) ומל תורבל ויה ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי תווצמל םהירי
 (ה ב הינפ) םיתירכ יוג םיה לבח יבשוי יוה לובמה רורב השענ אלש המ  םיה יכרכב
 : ןרימ לכקמ היבקהש דחא םימש אריו דחא יונ תוכז מוע תוכז הז יאבו ,תרכ יואר .אוהש

 : '3 ד"ק ןיכדסנכ ,(" 'ד) סישכ יד" 'פ יתככ קכיס "פ 7 | :(ה 'ד) לדו 'פ "מ יסבכ סכיפ ,סייכס 'כ 'קזסי 'קלי 2
 :י"כ | ע"פ יכיכמ 'קלי ,ז"סקס 'כ .הינפ5 קלי

 ,אפד ןידיתע ןהש ,(סש) יכו [ןידיתעש | (םש) י'א יל , תוינקדצהו [תוקידצהו | (הכימ) ו ליבשב [תוכזב 1
 | ?אד תונבו םינב םיאצומה אלא ןאכ 'יתכ ןיא תונבו םינב םיאצומ (?א הנה) םנה ₪ + או [תונבו 5 | 1 תודיתע . .

 ןהש ,ן תודיתעש ,?אךםידיתעה ,כ ןידותע ןהש ,1א [ןידיתעש ו
 - 1 ו

: 

 ד תוקידצהו
 ןהב [ןהמ ** | ן תודיתע א

 - ג + תואיבנהו םיאיבנהו תוינקדצהו ג % -1 -

 (ךומסב ןכו) 5 םימודסב .גאפ7 םיימודסב ,י [סודסב | או ןמינבו , ב35 ןימונבו 8 | ריש

 - ןתואו ,1' םתוא) ןתוא .?אפְד םהמ רייתשנ אל ןתואו [הראשנ אל םהמו ן

 ' : כ?אְד ולאו [נופ וליאו * | ב ויתונב יתשו טול אלא =, [הטילפ | כ םהב . . אל ןתואו ,ינְו ןהמ (י םהמ) הרויתשנ אל
 שי = רייתשנ אל [אלא | ןפ 'ל הטילפ | ןפ 'ל :,כ םהב [סהמ | וכו הרייתשנ ,?אפְד רויתשנ | ל איד |

 רוה | אד םוחנת | ירכא תוצמב ,ך תווצמב + 19 תוצמל 6 | כנ'או - ןתוא [אל | ל 'ל [עגר ומכ**
 לכ [ויה | ירכא תוצמב :ג'אפ תוצמל ,ן [תווצמל 7 | י ולאו .ן וליאו | 5 דיאל דיא ,פ דיל ריב ,ן דיל
 תג (יףכ רבשב) רבש לע ₪ - [ומל | 'א < ליבשב תמל ךכ לכ הרכנא|ד = הסל ךכ (יכו =

 | םירכנאופד אוהש ווג .ןע [אוהש 9 | מג 2 | 'א ןנחוי .עכגאופדויגה .םי|ןגח | ירכניאוד ימ
 ,*ךנ םידמוע .ע [דמוע עא וזיאבו ,!ךְד וז יאבו .םע'אופ הזיאכו ,ו?ך [הז יאבו | ירכא תרכיל .1₪ תרכל

 (?א תוכזב) תוכזבו .מרכנ'אופ [אריו | ן ןיראב דחא . שי דחא רג | מי 6% סה :אופְד ןידמוע (ן םה) ןה
 הנש לכב ןידימעמש .?אָד הנש לכב ןידימעמ ןהש ,ךפ םדימ . . היבקהש ,נן [ןדימ לבקמ היבקהש | "אד ארי 2 - , ט-- | 2

 הנשו הנש לכב ןירימעמ ויהש ,יפ ןדימ (י םדימ) לבקמ היבקהש הנש 0 (י ןיד) םידימעמ ויהש .מ הנשו - - , -
| 

 | ב םדימ לבקמ היבקתש םהמ דמועש ,'א םדומ הנש לכב לבקמ ה"בהש

 .תראשנ אל םהמופ :ב"י גיל םירבד יש תחנמ "וע .ןמונבו 4 :נ/'תעו וכו ונממ ודמעש תואובנהו םיאיבנה תוקורצהו םיקידצה

 ראש יינכ עגר ומכ יתפסוה .הכופהה תתוא :םדוקה רמאמב ןושלה ןונגסכ יוכו אל ןתוא 'יגה אפידעו . ,םיימודסמ
 ולח אל שרודו ,םידי הב ולח אלו עגר ומכ תכופהה םודס תאטחמ ימע תב ןוע לדגיו םש הכיאב כ"הלו ,םירפסה
 ףסונ ליייכבו ,ינע די תא רישע דו הקיזחה אל 'ולכ דיל די תלה אל ימוחנת ריאדכו תוצמל םהידי וטשפ אל יוכו
 רי'אלב די אדיאו ,דיאל דיא ייגה כ'יכו ג"יכבו ,קחמנ פ"לאהו דיל דוא םש בותכו רפסה בתכב 'רנכ ןוילגב רול די
 .וטשפ ולא 6 = : ר"ב 'יפבו 'בו 'א א"יכו יסופרב םג אתיא דול די ייגהו 160 דצ ןאמלארו אדוא 'ע ר"תמע "ועו
 יי ףכו .םישנ ירו ריכיאב שרדנ קוכפהו ,'וכו תוינמחר םישג ידי 'תכדכ תוצמל םהידי וטשפ ןימינבו הדוהי טבש

 תתגכש לש הנב היה דציכ אה ימלועב ודי מושפל יתוא וחינה אל יתונ
/ , / 1 

 הנבו הלעב יפמ תלמוג היחו דחא םוו ןולע תויחלו הנבו הלעבו איה ולכו אל הל היהו דחא ןיקסולג ז הל היהו תמ

 ב ה'בקה רמא רמא פסוו רך םשב אנוה 9 - -

 וה גו -- -' 1

 התוא תמחנמו התנכשל הרבמו הררוחו
 ות הש ושש| (ו!42-= | --/3 - וו

 תב רבשב ומל תורבל ווח מר דכ לכ םהונב ןרשב ןרואכ ב בותכה םהולע הלע
 ו-2 0000)וו , ן - -!' || = הו הז

 תאטחמ ימע תב ןוע לדגיו .אתיא םש ןירדהנסבו ,(רייב ייפב עיעו בישר תורעחב שיייעו בימ ריכיאב היכ) ימע
 ביתכ םורסב וליאד םודסב התיה 0 םילשוריב התיה הריתי הדמ ןנחוי ר"א 'וכו רבדב שי םינפ אשמ יכו םודס
 םישנ ידי ביתכ םילשוריב וליאו 'וגו הקיזחה אל ןויבאו ינע דיו םחל תעבש ןואג - םודס ןוע .היח הז הנה
 םש ייגהו ,'וכו לדגיו 'פ ר"כיאב םג אתיא וכו טבשב השעג רמאמה הזו ,י"שרופב ש'ייעו ןהידלי ולשב תוינמחר
 ספדנש רייכואב 'יגהש ומכ אחא רישב הימחנ ירב ייר ל'צ) הימחנ 'ר םשב אה א 'רנ עשו חי 'ר ב"מב
 תיב ןוע ילא רמאיו ביתכ ןימינבו הדוהיבו וכו םתאטהו ביתכ םודפב םודסב השענ אלש המ וכו השענ (רבכמ

 ר ₪-

 ו -

 - תלח אל םירי הב ולח אלו עגר ומכ הכופהה םודס תאטחמ ימע ןוע לדגיו ירחוא ןל תיא אמוחנת ר"א 'וכו
 וו-ישוו =וו= גיב > ו |

 הגוהו ודו ריפדב םג שבתשנ רמאמה םויכו) ןחידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי  תווצמב ןהידו וטשפ אלש דיל די

 . ירוח ביתכ רמא אמוחנת 'ר וכו טבשב רמאנ רמא אתא רה םושמ הומחנ רב עשוהו ר בש ר שהשב ה"כו ,(ב"מב

 ולא לבא תוצמל ןהידי וטשפ אלש ןתוא דיל די תלח אל אמו הג ת 'ר ר מ א 'ג םשו ,ימע תב ןוע לדגיו ןל .תוא
 ;רבשב כותכ ארקמבו ,ג'חעו יוכו רבש לע ומל תורבל ויה המל ךכ לכ תוינמחר םישנ ידי תוצמל םהידי וטשפ
 ימיטע יסב סעלרעפ יי'ר שיימ 'יעו ;םידמוע ויח ןידעו לובמה רודמ רתוי םכרד תא ותיהשהש .םיה יכרכב השעג 1
 םדיא םויב הזעבו איכוטנאב טרפבו םיה יכרכב ושעש הלבנהו המזה לכ לע 2 רצ ןעללעצסימבו 99 רצ ןעידוטש
 יבשוי יוה יוכו הממשל ןולקשאו היהת הבוזע הזע וב ,ןעבבו םיתשלפ ירעב רבדמ הינפצב בותכהו סמוומ ארקנש

 ויה ןיסילטוא ןידימעמ ויה םיחולסכו םיסורתפ זילפ ןמקל סג 'יעו 'וכו םיתשלפ ץרא ןעגכ םכילע י"+ רבד 'וכו לבח
 ןכו .תרכ יואר אוהש 9 :\וכו םותשלפ סהמ אצי המ וליאלש ןהיתושנ ןיבנגמ וליאו וליאלש ןהיתושנ ןיבנגמ ולא

 .'וכו אריו דחא יוג תוכזב :שרדה הז יפל םגרותמ ימורה םוגרתב םגו ,האציתשאל ןיביהד אמע םש י'ת
 רעריש  :יתה: שמ ועו וכו ארו דהא רג תוכזב גה ספדנה "ב  'יפבו .ג"יכבו ;םיה יברכב יםב :םירמועש

 רמאש המ לע ריעה 114 דצ םשו ,םלועה תומואמ ודמעש םימש יאריו םירגה לע 198 דצ ג"ח עטכושעג
 : 46 דצ ה'ח .מ'היבל אובמב קעניללעי א"ר שיימ עייעו רחא רג תושעל השביבו םיב וטושי םישורפהש (ו"ט גיכ) יאתמ
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 הוצ רבד םעט המ דיעקתת ילילגה יסוי 'רלש ונב רזעילא יר םשב אנוה יר  ,םהמ וחמנ המכו
 הוצ רבד םעט המ םיקתת ןמחנ רב לאומש יר םשב יול יר = ,הרותה וז (ח הק םילהת) רוד ףלאל
 : הלימה וז רוד ףלאל

 רודב השענ אלש המ םיטבשה תרשעב השענ אנהכ רב אגא יר רמא [המדאה ינפ לעמ]
 םיטבשה תרשעבו (ה ו תישארב) םויה לכ ער קר ובל תובשחמ רצי לכו לובמה רודב 'תכ ,לובמה
 רמול דומלת םויב ףא ןינמו ,הלילב ירה (א ב הכימ) םתובכשמ לע ער ילעופו ןוא יבשוח יוה
 הרייתשנ אל ,ההטילפ םהמ הרייתשנ וליאו הטילפ ןהמ הרייתשנ אל ןתוא ,(סש פש) הושעי רקובה רואב

 :(יד 'פ) ינכטמ 'פ סנכ סיכיסס ליש ,ייכ ע'ס יכיכע 'קני = ,סיכקפ 'כ סכיפ 'קלי ,דיכט 'כ לסקוסי 'קלי 4

 דיעקתת :נןפ העבראו םיעבשו תואמ עשת | \ך ןנחוי ,ן אנוח | מ וחומנ ,?אָד וחומיג ,י?ךכנןפ [וחמנ 1

 המ | ?אָד תורוד ("א דיעו ,?ְד ידו יעו) עבראו םיעבשו תואמ יט ,'כ תורוד עבראו םיעבשו תואמ עשת ,י"ן תורוד

 | ?אְָד םושמ ;ירכנופ [םשב | י הרות | י הז הז יאו ,?א הז 5 | םכפ 'נש ,ןְד הימעט (] המ) יאמ ,יך [םעט

 (כ םינמשו) תואמ עשת .?אְָד םינומשו תואמ יט ,?ך יפו תואמ יט ,יך ף"קתת | י ינמחנ | 1ףך בר רב ,ן ןב
 | .יכ הלימ | כא וז וז יאו 8 | ל יל [רבד * | 2 ינש ,ך הימעט .יאמ .יִופ [םעט המ | .כנופ םינומשו

 [םיטבשה | כ תרשעב ולאו .?א ייבו | מ(םש)ינא]פ יתכ לובמה רודב 5 | ד ייל ,(הכימ) ולא ייב [תרשעב 4

 [מייאפְד הושעי * | מיכנ'אופ רואל 7 | מ (םש)י'א ןינמ םויב | א הז ,ך וז = ,שיכנ'אופ [ירה 6 | 'תכ ₪
 ,י םהב [ןהמ | (לאקזחי) י ורייתשנ ,מ (הכימ) יכאדך רייתשנ ,ןְופ [הרייתשנ | מ ןתואמו ,א םתואו | ?אָוָל השעי

 ,מכ'אופ [הטילפ | ('קזחי) י יל םהמ | ('קזחי) י ורייתשנ ,מ (הכימ) יִאְד רייתשג ,להריתשנ .כנןפ הרייתשנ* | מ יל
 הרייתשנ אל ,(הכומ) יפ רייתשנ אל ל הריתשנ אל [כ הרייתשנ אל* | ('קזחי) י?אָד יל  ,(הכימ) ' תטלפ
 : | "או 'ל ,('קזחי) י ורייתשנ אלו ,1א םהמ

 ייפב היכ) םיכוסחה ורמא רואיל ןיפרוג הנידמה ינב וליחתה שרפמו סרוג י"כ רי'ב 'יפבו ,רצק ןושלב אוה ונינפלש
 ןיעורגה ושע ךכ 'וכו ףלאמ דחא םירשואמה ךכ ('א אייוכ ייג םג ייעו) ו"כאע םהבש םיעורגה ךכ םהבש (טיייכ ר"ב
 (ולא ךכ) ולא ויה ךכ ייגה 'ב אייכבו ו'דבו ,ונינפלש ייגהל המוד 'יגה יריכמה 'קליו כייכבו ריפד שרדמבו ,ו"כאע
 ייבושחה ולא ךכ היגה כ"מבו ,'וכו ושע ךכ 'וכו אדהכ 'וכו דחא םדא ו"כאע םהבש םיעורגה ךכ םהבש :ייבושחה
 ךכ םהבש 'יבושחה ולא היגה א'אבו ,וירחא וסיפדה ןכו 'וכו החמא ןייל וכו אדהכ 'וכו ייעורגה ושע ךכ םהבש
 םוקמב ןיכוסח וז 'יג אפידעו ,יוכו םהבש ןיכוסחה ךכ ןהבש םירשואמה א'ס א"בא ןוילגב ןמסנ ויד ייגלו ,יוכו ויה
 התיהש .הרותה וז :ספדנה ריב 'יפב םג 'יעו קחודב ייכ ריב ייפב שרפמש םיבושח סוקמב םיכופח ייגהמ ןיעורג
 רוד וכ 9 דצו 'וכו רוד ויכ רחאש 7 דצ ליעל ייעו תורוד דייעקתת וחמנ כ''או רוד ו'כל הנתנו רוד ףלא ףופל ןתנהל היואר
 הוצ רבד שרוד ניבשר םשב לירו  ,י"מבו מ"מב שיוייעו 'וכו הוצ רבד ףלאמ םיכסמ אוהש יוכו רגית 'א ארוק היה
 ןקתל לכוי אל תועמ יפל רמאמה רדסנ תלהק 'דמבו ,תורוד פ"קתת וחמנ כי'או תורוד םירשעל הנתנו הלימה וז "וכו
 תואמ עשת םהמ וחמנ המכ תוארבהל הבשחמב ולע רוד ףלא 'מוא אוה ךכו םש ייגהו תונמהל לכוי אל ןורסחו
 םעט המו םינומשו תואמ עשת גי'בשר םשב ל"ר הרותה וז הז הז יאו 'וכו רבד םעט המו תורוד םיעבשו העבראו
 המכו 'וכו הבשחמב ולעש רוד ףלא ולא 'וכו ןדע רשא תא םהינשמ בוטו 'פל םש דועו ,הלימ איה וז 'וכו רבד
 ףלאל הוצ רבד ינש תורוד העבראו םיעבשו תואמ עשת רמוא ילילגה י"ר לש ונב א"ר םשב ןנ חרי 'ר "וכו וחמנ
 יאמו רודבש הלועמלו רודבש ףולאל אבא רב אייח 'ר רמא 'וכו הוצ רבד ותירב םלועל רכז אתיא 'ג ייס הק םילהת 'דמבו ,רוד
 דומעל יואר היה רוד םינומשו תואמ עשת] ניבשר םשב יול ר"א 'וכו ןמשל אפלא עוקת ןניגתד המכ םהרבא והינ

 תורוד הרשע אצומ תאו רוד ףלא רחא הלימה תא ןתיל דיתע אוהש ה"בקה רמא ךכש לובמה רודב וחמנ
 הבשחמב הלע רוד ףלא 'וכו הוצ רבד רמוא 'וכו ונב א"ר םשב היר םהרבא דע חנמ תורוד הרשעו חנ דעו .םדאמ
 ןכש לובמה רודב וחמינ םהמ דומעל יואר היהש המ תורוד העבראו םיעבשו תואמ עשת [םהמ וחמנ המכו "וכו
 םהרבא דעו חנמ הרשעו הנ דעו םדאמ תורוד הרשע אצומ התאו רוד ףלאל הרותה תא תתל היבקה רמא
 הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו 'נש הרות אלא רבד ןיאו 'וכו תוצ רבד יוה תורוד השש השמ דע םהרבאמו
 הנש םתמרז גיי 'יס 'צ םשו ,(רבכמ ספדנש שרדמה י"פע יתפסוהו עשת דע עשת ןמ רסח ביימ םילהת ידמב) וכו
 ,םיער ויהש ליבשב ןיע ףרהכ ופטשנו םלוע תאירבל םדוק ויהש תורוד העבראו םיעבשו תואמ עשת ולא ויהי
 ינש םחרבאל הלימה ןתיל ליבשב היבקה לפק רוד םינומשו תואמ עשת גייבשר םשב ל"ר רמא םש - ךל אמוחנתבו
 יסוי יר םשב ןנחוי 'רו 'וכו הרשע חג דעו םדאמ רוד םירשעל אלא הנתנ אל ירהו 'ןכו הוצ רבד ותירב םלועל ,רכז
 הישות םירשיל ןופצי 'נש םירשי ויהש לע רבדמה רודל הרות ןתיל ליבשב ה"בקה לפק רוד דיעקתת רמוא ילילגה
 עשת םש נירדאב ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר לש רמאמה רחא ןונגסבו ,םש ורתי אמוחנתב 'יעו 'וכו
 םע הריש תרמואו היכקה לש וקיחב תחנומו הבותכ הרות התיה םלועה ארבנש םדוק תורוד העבראו םיעבשו .תואמ

 תואמ עשת ולא דיסחה ןועמש 'ר רמא אינת 'וכו תע אלו וטמוק רשא שרדה םש הגיגחבו ,'וכו תרשה +
 ןה ןהו רודו רוד לכב ןלתשו היבקה דמע וארבנ אלו םלועה ארבנש םדוק תוארביהל וטמוקש תורוד עבראו םיעבשו
 יוגה ייפל ז'ט ב"כ בויא 'גרתבו 180 דצו 61 דצ 88 דצ 9 דצ שיאמר 'צוה ר"אסב ע"יעו רודבש םינפ יזע
 .סויח לכ ער קר 4 | :כ"'מבו א'אב הגוה רבכו תרשע סייט ודב .תרשעב השענ 8 : 186 איח ר"תמעב האבוהש

 תוטשו 'וכו ער קר 'תכד סויב ףא ןינמו תוריבעה ןמ ובל בכש אל הלילב םג לובמה רודב םג שרדנ 257 דצ
 םיטבשה תרשע וליאו 'וכו ןהמ הרייתשנ אל לובמה רוד .ווכו אל ןתוא 7 | :ויזרהמ 'יפבו תייפיב 'ועו ןה תונוש
 ןמ גלד ל"ייכבו  ,ע"צו םיטבשה 'י לע םג וכו הב הרתונ הנהו םש לאקזחיבש בותכה שרודו 'וכו םהמ הריותשנ
 ,הרייתשנ יתהגהו םימעפ 'ב הריתשנ בותכ םשו ,'וכו וליאו ןוילגב רפסה בתכב 'רנכ םלשוהו הטילפ דע הטילפ
 'ך םשב איכר ריאד ו"דו ר'פדב םש "יגהו ינכשמ י'פ ר"שהשב םג רחא רדסב ורדסנ ונינפלש םיומאמהו
 הז ירה : 'וכו יוח ביתכ םיטבשה תרשעבו 'וכו ער קר ייתכ לובמה רודב וכו םיטבשח תרשעב השענ רז עלא

 יר תוכז הז יאב הטילפ רתונ ולאמו הטילפ םהמ רתוג אל םדי לאל שי יכ הושעי רקבה רואב ןינמ רקבב
 תוכזב םיאצומה אלא ןאכ בותכ ןיא םיאיצומה הטלפ הב הרתונ| הנהו תוכזב רמ א יב ר חבשל הל רתפ קחצו
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 היל רמא | ,עדוי התא ןינמ .היל רמא  ,הרוש ץינמ היל רמא  ,אובל ריתעל םדאה תא ץנימ ה'בקה
 אלו םיחירב ונחט ,החמנ אלו םימב ונתנ ,ףרשנ אלו רואל וכילשה | ,ךל עדומ ינאו ידיל היתיתיא
 " | :רפח אל אוהו שיטפה עקבנו ןדסה קלחנ שיטפב והכהו ןרסה לע ונתנ ,ןחטנ

 ,ידי לע םיחממ יתוירב ןיאו  ייתוירב לע .החממ ינא [יתארב רשא םדאה תא] החמא ד
 וניע רמול ךלמה רחא םיזילמ  הנידמה ינב יהו םיסולב תורצוא ול ויהש ךלמל  רזעלא 'ר רמא 6

 וליחתה ,תוירס הנירמה לכ ואלמו ןהבש םירשואמה תא םהל חתפ ,ךלמה השע המ ,הער ךלמלש
 הרהכ (הכו תלהק) יתאצמ ףלאמ דחא םדא ןהבש םיבושחה ויה וליא ךכ ,רואיל םיכילשמו םיפרוג
 תוארביהל הכשחמב ולע רוד ףלא :יתארב רשא םדאה תא החמא ,ושע ךכ ,ןייל אפלא ןנינתד

 סגממ ,9 75 לעכ ,גיםסס 'כ | סילקפ 'קל 53 | :ץפ ס'פ םוסנע 7 :'ק "ק ס"ק סילסס יכיכמ 'קלי  ,סט עוקלי 4
 ו'ע ייכ וכפי ש"י "כ ךל ךל לעוסנס ,(ינ 'ד) ססינשמ כוטו יפו (ו"ט '5) םועמ '5 םכקק םכדמ ,ס"לפ ל"וכ כ"כדס ,יכ ביי
 : /יכפ ביייפ ו'פ ב"פ סנכ וסופס לדק ,'ג "יס סטיק ניי "יק 5 כ'פ סילסמ טכדע

 /ח [תרוש | כאוד זולמ .יעז ץנמ .ל ץנימ [נפ ץינמ * | ן שדחמ ,*א ץיצמ .ע ץנמ :ייבג'אחפד ץינמ 1
 [ 1 יל עדומ תא ןהמ [עדי--ןיגנמ | א הרדש לש ,ץולש הרדש ,ם הררשה ,!] תררש ,ן הרזיש
 [ךל | אח עידומ | ן אנא :כנאחפד אגאו ,'א [ינאו | ן יידיל | ם היתי יתייא כא הייתא ,'ּוָנְזְז היתייא

 / 1יאזחפ ןחטנ . . ('א םייחירב ,ןזך םייחרב) םיתרב . .וכילשה [ןחטנ -- וכילשה | ן היל התייא ,1אזְד הייתא -
 . . .םיחרב . . םימב ףרשנ אל רואל וכילשה ,כו ןחטנ . . (5 םייחרב) םויחירב . . . רואב (ִכ וכילשה) הכילשה
 [לע 8 | "אך החמנ אלו םימב ונתנ ףרשנ אלו שאב ופרש ןחטנ אלו (%א םיחירב) םיחרב ונחט ,י ןחטנ
 ,יכנ'אופ [רסח אל אוהו | ?אְָד וילע הכמ ליחתהו :כג'אחופ וילע הכהו ,ע [והכהו | 'א ןדס | כג'אח יבג =
 מרעב גופ [ךלמל 5 | ן יידי | ירנ תא [לע | ך ינא החמא ,ו החמא ינא 4 | "אְחְד םולכ רפח (ןך אל אוחו) אלו
 | .מ ןיזיעלמ , כא םיזיעלמ | מכ א םדא ינב | מ םיעולב ,] םימ אלב ,*ך ןוד ,2 םימולב | כ 8 היהש | אד -.לשמ
 :םעבכג'אופ [וגיע | ע רמולכ .ג"אַד רמאל ,ל רממל [םכ'או רמול * | מטע נ'אופד ירחא :כ'א [רחא

 | אד יל .מעכניאופ [תא | מכ'א יל ךלמה -- המ | םכ'או הרצ [חער | םכ'אפ 'ל ךלמ לש 6 | "אד וגזמ
 (כ רואל) ןיפרוג ויה וליחתה ,ם'ד רואל . .וליחתה | םכגאופד לכ תא :רךַע [לכ | מכ'א ואלמ ,ן ואלימו
 םיכוסחה (1 וליא) ולא ךכ :מכ ןהבש (מ םהבש) ןיבושחה ולא ךכ ,1ְד םהבש "יבושחה וליא ויה ךכ 7 | מכ א רואיל
 םהבש (5 םירשואמה .?א ןיד) ייבושחה (?א ולא ךכ) ולא ויה ךכ .ן ןהבש (?) םידיסחה וליא ךכ ,1פ םהבש (נ ןהבש)

 (1"| םיכוסחת) ןיבושחה (ך ורמא) ורמאו .,ב?אך המכו המכ תחא לע םהנש (ב ןיכוסחה) םיעורגה ךכ (ב ןהבש)

 | ם תמכ .םכניאְה אדהכ .?או [הדהכ | ך'א תמכו המכ תחא לע (ך םהבש םיעורגה) תועורגה ךכ םהבש

 ,"ך תארבהל :[ילרנ"אופ תוארבהל | מ תורוד | ך תלוסל אפלא החונו סמכמ | "ד ןנתד [ןנינתד 8
 | 2 תוארבל ,ְד תארביל ,'ך'א תוארביל

 םימב וגתנ תרוש לש רחא וול איבה השע המ ינארה לא הרזש לש זולמ לייעל ץיפמ םדא ןכיהמ ליא יוכו תא
 ' .ינימל יע ךורעבו  ,םולכ ליעוה אלו 'וכו וילע הכהו ןדסה לע ונתנ ןחטנ אלו ייחירב ףרשנ אלו רואב החמנ אלו
 /ץצג לעפמ  ינוניב אוה ץגימו ,'ב ןרס יע ע"יעו וכו ץינמ םדא ןכיהמ יגו רייובש רמאמה ןמ הז ןונגסב קיתעה
 ישו יב אייכבו ייסופדב םג אתיא היתיתיא ייגהו ,('ג ז*ל םירדנו יד 'ו תבש ישורי) לקימ ןצימ ומכ לייכב ותביתכו
 ןילוכי .ןניא תוירבהו יתוירב לע החומ ינא האחמ ןושל החמא שרוד .'וכו לע החממ ינא 4 : 820 דצו 276 דצ ןאמלאד
 יגב .ויהו ןכו ול ויתש ךלמל לשמה איבמו םהינפל תויולג ןניא תורתסנהו הרצק םתערש יפל ילע זיעלהל ידי לע תוחמל
 ףב לע  םיסנרפה ריב ןיחממ ןיאו (חי'מ דיפ םיחספ) וכו םדיב וחימ השלש לע .ומכ ןושלה ןונגסו ,וירחא םיזילמ הנידמה
 תא ידי לע ןיחממ יתוירב ןיאו .יתוירב תא ינא החמא שרפמו סרוג ט"יכ ריב 'יפבו ,(א"פ ףוס םילקש אתפסות)
 רזעלא רי'א עיפב רובד ליחתמ ילואו ,ייתוירב תא החממ ינא ג"יכבו יתוירב תא החמא ינא 'יגה טוקליב םגו ,םדאה
 ייגה בייכו פייכב .ול ויתש 5 :'וכו רזעלא 'ר רמא םדאה תא החמא א'ד א"אב היגה ןכו ,יתארב רשא לע בסומו 'וכו
 יוסופהב .םג .אתיא םיסולב תורצוא 'יגהו ,י"מב שיייעו םיפורטיפא 'ב ול היתש 48 דצ ליעל ןושלה ןכו ול היהש
 ףמאמה לכ :ןכא ,ןימולב ייגה ספדנה ריב 'יפבו ,יא סלב 'ע ךורעב ןיסולב היכו (כיייכו "כמ ץוח) ייכ ראשו
 ןווכ רי'פכ תירקיעה יג .איהש 'רגו ,ןיסולב ייגה םהונשבו איוכו מ"יכ ריב ייפב אוה וכו ךלמל איס םש ליחתמש
 םיברועמ םיסולב תורצוא ןאכ ןכו כו תברועמ חסולב םש יישריפו ('ב וע תבש) .הסולב הסיעב ומכ "פו
 קתעות אמלב היירב 'ב גיק מי'ב .תופסותבו ,סולב רצואל היידב 'א חיינ בייב םיבשר ייפב םג ייעו םיעורגו םירשואמ
 ןץימותחו םיסולב ויתורצוא ויהש ךלמל לשמ אבוה םולכ הירב 'א זיס ןיטג תופסותבו ,ןיסולב תורצוא ןאכ רי'במ כי'ג
 :ביח איהגאבו םש בייב סירבו יב רצוא 'ע ךורעב ע"עו ןינעה יפל .ףסונ שוריפ ןה .תונורחאה תובית יתשו ,ןיברועמו
 תא <: יא דול יע ליתמע 'יעו בושח רבד עינצהש ןה םירובסכ 'וכו רמול ךלמה רחא סיזיעלמ .םיזילמ :65 רצ
 |  םוקמפ 3 רצ ליעל .ןכו .תוירס :נ*העו םירשואמה ת א כ*ג תיגה א"אכו ,תורצואבש םירשואמה .סתבש .םירשואמה
 . "םא תורס .הנודמה לכ ןיאלממ ויה תורצואבש םיעורגהש שיכמו  .יוכו םופרוג וליחתה 7 | : תויריסהו הפשאהנ יןכו
 | תוטבהל .הבשהמב ולעש | תורודה לכמ םיבושחה זית הייבקח .ארבש תורודה וליא לשמנב ןכו .ךלמה םחהפ
 :שרלה | ןכו) הבשחמב ולעש םתואמ םירשואמ םתש יתֶארבש וליא יתארב ר ש א והזו ייכ ר"ב ייפב שרפמדכו
 ₪ תו ףחא פדא שרודו (גיזרהמ ייפב םג ייעו םתבש םירשואמה תא םהב רשא לכ תא ףסוי חתפיו ציפ ףוס ןמקל
 (םילטח 'ע ישה ךורע 'יעו) םולוטהו םיתורק םש תוחנמב ןנינתד אדתכ הלועמ ןושל ףלאו סיבושחהמ ףלאמ
 - כו סמכמ א"'מ סש תוחנמב רועו) י"לב תויתואל הנושארה איהש אפלאה ומכ הלועמהו ןושארה 'ולכ ןייל
 ךכש שכמו ץראה לע םכרד תא ותיחשהש ושע ךכ ןהבש ןיבושחה טאו (ןמשל אפלא העוקמ ג" םשו ,הלסל
 \לכו .והארבג אלש יולכ וחמנ המכו וכו ולע- רוד םלא קיסמדכ כג הבשחמב ולעש :תורוהבש ןועוהגה .םישוע



 201 ו חכ השרפ תישארב

 אלא םיתארב סולכ היכוב יר רמא ,ןתוא הלכמו אצומ ינא רבד םלועה תא יתארב רבדב אלה [ךירצ ינא
 ג וליפא] ןנחוי יר םשב יול 'ר :רפעה תא החמיו םימה אובי םימ רפעה תא אחממ ימ רפעה ןמ
 השרד ,החמנ ןושארה םדאלש ורפע וליפא [רמא ןומיס ירב הדוהי 'ר  ,החמנ םיחירלש ןיליבורטסיא
 ונממש הרוש ץינ וליפא [קרצוהי ןכ] ןועמש יר םשב ןנחוי 'ר רמא ,ארוביצ ליבק אלו הדוהי 'ר
 5 ןכיאמ 'גנח ןב עשוהי 'רל לאש תומצע קוחש סוניירדא : החמנ אובל ריתעל םדאה תא ץנימ היבקה 4

 : ((6 יד) ספי ךכס 'פ סצכ סיכיטס ליס ," ייפ סילפ סנכ סלקיו ,ל"פ ןטק5 ,סע טוקלי 2 :'ד "ק סכ כ'ע סעוסנפ 1
 : (יס 3"") סכנע סנ 'פ סלסק םכדמ ,'5 "כ סי"פ קבכ סלקיו 5  :סי'כ "יק םיטסכב כ'פ סעוסכפ 8

 | ד רבדו | פ ושענ םימש יי רבדב ,"7 םלועה . . רובדב | ן היבקה רמא ,ינ*ל אלהו | ן יל [ךירצ ינא* 1
 תא הלבמו .ישכנאופְך םלועה ןמ (יפ םתוא) ןתוא הלכמו ,זך םתוא הלכמו | יכנאפְד איצומ .שחו [אצומ
 אלא . . ימו ,יִנָפ םימה (י אל) אלה . . ימ ,אָד םימה . . החממ ימ [םימ --ימ 2 | ותוא יתארב | ב םלועה
 /ןפ םדאה תא החמא ,י?אד םדאה תא החמא יי רמאיו [רפעה -- אובי | ?] םימה לע רפעה תא ינחממ ,זְד םימה

 ,7ך ןיליבורטסא ," ןיבולורטסיא [ןיליבורטסיא * 8 | ל יל [רמא --- וליפא * | ן ןתנוי | כנא יתארב רשא . . החמא
 | א יטצא ,?ך'א יטציא ,ןפ ןילבורטסיא ,י ןילובורטצא ,ך ןילובורטסיא ,1) יליבורטסא = ,ד ןיליבורטצא
 ,ג [ןומיס* | אפד רב [יכניל ירב * | 1 הדוי | כ'א וחומינ ,?א וחמינ [ כ1אְד םיחר ,ן םייחיר [ג?אפ םיחיר *

 ,!רנפ השרדכו ,?א שירדדכ ,'אְך השרדדכ ,כ [השרד | יכאופד ןנחוי 'ר (ף םושמ ,ן םשמ) םשב ₪

 (?ךכ!א ארובצב ,ן הרוביצב) ןומיפ (?ך!א] רב) 'רב (ן הדוי) הדוהי ר 4 | ן השרד ןכו ,? השרדדכו

 אל ,נפ ארוביצ (] הילע ולביק אלו) יולע ליבק אלו | "אד ארובצב ירופיצב הדוהי 'ר .*ךכנ'אופ ארוביצב
 ןב * |  ן הרוביצ הילע שוואו .?אָד הינימ (?א ולבק אלו) וליבק אל ,כ'א ארובצ הילע (כ ולבק אל) ליבק
 ,יהרדש .ן הרזיש ה [הרש | ירכאוד זול .ינח ץנ :פ [ץינ | ל ל .'א הדוהי ןב [יכגנ?אחופד קדצוהי
 | !א -- הרדש לש זול "פא 'מא הידיד ןנחו" 'ר החמנ [ונממש | ירכא הודש לש ,₪ הורשה
 ,גו [קוחש | ח סונירדנא ,?אָד סונאי- .יכ1אפ'ד סוני- ,נן [סוניירדא | ן ץיקמ ,1ךא ץיצמ .ייכנהפד ץינמ 5

 רמא ,יִח ןכיהמ | 'א איד ,יכגו היננח ,?א אנה ,פְָד הנינח | יכנאחד 'ר תא /ופ [רל | יכאפְד קיחש

 | .כגאד ןכיהמ . . :ןַפ ןכיאמ ול

 ל"יכבו ,ויתארב העיגי םוש אלב עמשמד יתארב אלא רמאנ אל יתישע יתארב רשא ונייהו רבד איצוא שרפמ ייכ
 אוהש יתהגה ןכו ךירצ ינא תוירטסג ןירובס ןהמ רחא בתכב יטיש יניב םלשוהו 'וכו רבדב אלה 'וגו החמא בותכ
 שבתשנ ויידבו) טוקליו ריפדב ףפונ ןכו תולייח שרפמ טיייכ ריב 'יפבו ,תונחמ .('תוירטסג ייפ| ,שרדה רקיעמ
 תואמגוד ואצמנ תוירטסוסקו תוילהא וייכ 'יגלו ,המחלמ ילכ שוריפה תוירטסגו תוילע 'יגהל ףסוג פ"יכבו ,(תוירא
 ל"תמע ייעו איהמ והמ ומכ ןהמ תביתכו ,595 דצ סיורק לצא ףעלו 'ב רטסג 'ע 'שה ךורע 'יעו םישרדמב הברה
 ומכ ףלאב אחממו ,('ז היילק םילהת) חור אצומ מ"לכ איצומ םוקמב אצומו ,40 דצ םש ןהמ עייעו 86 דצ גיח
 יול 'ר2 :םימב אחמינ םיחירלש ןיליבורטסיא וליפא ליייכב ל"פ ןמקל ןכו ,י"מב שיייעו אמרמכ 290 דצ ליעל
 ירב 'והי 'ר החמנ 'וכו ןיבולורטסיא וליפא 'א רחא בתכב ןוילגב םלשוהו וליפא דע וליפא ןמ גלד לייכב .י"ר םשב
 אובי שרדל וכמסנ םירמאמהו ,ו"יכב רמא אתיל ןכו ליייכ ןונגסכ ןושארה ר מ א יתטמשהו ,ני'חעו יתחגהו 'א ןומיס
 שרדנ ליפ ןמקלו החמנ ץראב עובקו ןבא לש אוהש םיחיר לש (?ןיליבורטסיא וליפא רמא דח רפעה תא החמיו םימה
 יתארב רשא םדאה תא החמא שרודו החמנ רבקב היהש רי'הדא לש ורפע וליפא רמא דחו ,םימ וקחש םינבא יפמ
 החמנ שיטפב וילע ןיכמשכ עקבנ וניאו ןחטנו ףרשנ וניאו דאמ השק אוהש הרזש ץינ וליפא רמא דחו , ר"הדא הז
 השק איהש הנותחתה םיחיר ('ילבורטצא א"יכב) ןילובורטציא וליפא י'כ ר"ב 'יפב שרפמ ל"פ ןמקלו ,לובמה ימב

 ,(ב"מ דיפ םיבז ג"הר 'יפב 'יעו) הנותחתה םיחר (ןילבורטצא) ןילובורטסיא יאה בר "יפ .איבמ ןאכו הנוילעה ןמ 1
 ילואו ,ןיליבורטסיא ןכ םושמ תארקנש רשפאו (?התיעצמאב תטלוב םינומדק םימיב החיה םיחרבש הנותחתה ןבאהו
 תבצומ הנותחתה ןבאה התיה ןהבו אילטיא תוצראב ויהש םיחרה ןתואל פעל ח"אר ידידי ינריע הש ומכ ונווכ
 ב"ב אתפסותו גי'מ ד"פ ב"בב (*תלק תארקנש הנוילעה ןבאה תבבוס הילעו (*אנוק ןימכ השארו המדאב העובקו
 'וכו אירטסודניא דנוא אימעכ איד 'סב ץראווש 'חה שימ םג 'יעו 'ב יכ ב"ב ילבב 'ב ג'י ב"פ ב"ב ישורי איפ
 עשירארעטילדשידיי תרבחל יתנש רפסבו (תיזנכשאה ותקתעהב) דיפ ב'בל ויתורעהב ןנאמפפאה ץ"דרו 122 דצ בח
 םג אתיא הח מג "יגהו ,'ג תלק יעו 'א ליבורטסא 'ע 'שה ךורעב ע"עו 979 דצ (דיסרת מ"דפפ) טפאשללעזעג
 םש ריייוב ןכא ,דיחי ןושל ןיליבורטסיא כ"'או ,טוקליו ר*ב 'יפבו ליבורטסא 'ִע  ךורעבו  ג"וכו ו"יכו פ/יכו = 'יסופדב
 וחמנ 'וכו ןילובורטצא וליפא ו"דו ר"פדב םש רישהשבו םימב ו ח מ ג םיחר לש ןילבורטסא וליפא ןנחוי רי'א 'יגה
 םדא וליפא ןומיס ריא םש תישארב בי'מ אמוחנתב .'וכו ןומיס 'רב הדוהי יר 8 : ל"פ ןמקלו ןאכ נ"חב םג 'יעו םימב
 ןאכ זול םוקמב ץנ ץינ ה"כו הרזש ץינמ ךומסב יתהגה ןכו ל"יכב ה"כ .הרזש ץינ 4 :םימב החמנ ןושארה
 ופסאנ טוקליבו ,'וכו הרדש ץנמ ול רמא 'א ץנ 'ע ךורעב ךומסה רמאממ קתעוה ןכו ,גיייכו חי'יכו פ"יכב ךומסבו
 הררש םע ףדרנ הרזשו ,הרדש ץנמ ל"א ויד טוקליב ייגה ךומסבו ,הרדש ץנ וליפא הרדש לש זול וליפא 'יגה יתש
 שרדה יפל ץנ ארקנו הרדשבש תוילוח חיי ףוסבש הנטק אילוח אוה זול וא הרזש ץנו ,'ב רזש 'עו יד רדש יע ךורעב ייעו
 לצא קתעוהש לטריה 'חה רמאמב 'יעו) הדגאה יפל דקשל המוד אוהש םושמ זולו ליעל םדאה תא ץנימ היבקה ונממש

 יג יפכ א'צפ ןמקל םידקשו שרפמ ןכו (זיל 'ל תישארב) מ"לב םג דקש ונורתפ זולו ,(טייש ייס ןעמאננעצנ
 ויד תלהק שרדמבו ,יוכו זול המש ארקנ המל א'פפו טיספ ףוס ע"יעו םש ןמקל 'יעו םיזולד חשמו יב זול יעב ךורעה
 הז בגחה לבתסיו תולוסרק ןליא דקשה ץניו שבתשנ םש ריייובו ,הרזש לש זול הז רמא יול 'ר דקשה ץנאיו .אתיא םש
 תא לאש 'וכו קיחש סונירדא רייוב 'יגהו ,ונינפלש רופיסה םג הז שרדל ךמסנ םישרדמה ינשבו ,ל"צו הרדש לש זול
 יל עדומ תא ןה ןמ ל'א הרדש לש זולמ ל"א ליעל םדאה תא ץיצ מ היבקה ןכיהמ ול רמא איננח ןב י"ר
 שיטפב וילע שיקמ ליח תה ןדסה לע ונתנ 'ןכו שאב ונתנ יוכו ונחט החמנ אלו םימב ונתנ יומוק היתי יתייא
 ליאש הימש קיחמ תומצע קיחש סונאירדא ו'ד תלהק שרדמבו ,נ"חעו םולכ ונממ ליעוה אלו שיטפה 'ןכו קלחנ

 1) אשטדססע. ?) 206(01260. ") 10םח6א. *) 080 )9 = 8.
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 יונ הבר יכ יי אריו הליחתב ךכ ןהמ ערופ אוה ךכרחאו תונערופל ןטיקשהו הלילל םמוי ךפוה
 :םדאה תא החמא ייי רמאיו ךכרחאו י*י םחניו ךכרחאו
 השעי [(ט א תישאוב) םימה ווקי] אביב 'ר םשב היכרב 'ר [םדאה תא החמא ייי רמאוו] ב

 יול יר םשב אנהכ רב אבא 'ר ,(וט א חירכ) םלשורי לע השני וקו רמא תאד המ ךיה םימל הרימ
 ויהו םימלא םירויד חב בישוהו ןיטלפ הנבש ךלמל ,םב תושעל ריתע ינאש המ  םימה יל ווקי 5

 םימליא ןהש וליא המו ךלמה רמא  ,םילוונמבו עבצאבו הוימרב ךלמה םולשב םילאושו םימיכשמ
 ודמע םיחקפ הב בישוה ,המכו המכ תחא לע םיחקפ ויה וליא הוימרב ימולשב םילאושו םימיכשמ
 הליחתמ ךכ ,תייהשכ ןיטלפה רוזחת ךלמה רמא ,אוה ונלש ןיטלפ וז ורמאו וררמו ןיטלפב וקיזחהו
 םי ירבשמ םירידא םיבר םימ תולוקמ היה םימה ןמ אלא הלוע היבקהלש וסוליק היה אל

 הפ אל ןהל ןיאש וליא המ היבקה רמא ,(םשפש) י*י םורמב רידא םירמוא ויה המ  ,(ד גיצ םילהת) 0
 הגלפה רודו לוכמה רוד ,ררמו שונא רוד דמע ,המכו המכ תחא לע םדא ארבאשכל ךכ הרימא אלו
 תוירטסנ ןירובס ןהמ] 'וג\ החמא י"י רמאיו היה [ןתוא ואביו] וליא ונפי היבקה רמא  ,ודרמו

 :ז'פ 'כ לוקלי 12 :נ'טו 82 ד5 ליעל 8

 ,1וךנ ןטישקהו .ן ןטיקשה | גל הלילו [ירופְך הלילל * | יל ,י םימי ,ך פי ,ָך םוי תא ,נפ [םמוי 1
 בו8 | ינ יל ייי םחנוו ךכרחאו 2 | (כ'א יל ןהמ -- היבקהש ימ) יִרְד םהמ | ך יל אוה | !ך ןניטקהו
 [כנ?אְד םימה ווק * | | 1א אבא 'ר ,לּ אמוי רב . . ןפ אמי רב אביב 'ר ,] אמיי רב יביב בר ,?אְך יביב

 [הב | 'א ןירטפ | אד ₪ לשמ :גופ [ךלמל | ליל [םב5* | .כפ םילשורי 4 | פ'דל יל ,'א וקי
 | כלא יל ,גו עצמאבו [עבצאבו | אופ ךלמ לש ומולשב ,ץ] [ךלמה םולשב 6 | הכותל ,1אָפ הכותב
 המ ,ןמא המו /כפ םא המ ,ן םא [המו | *א יל ,'דך וכו ,כ1 םילשמבו ,₪א ןילוינמבו . ןילונמבו [םילוונמבו
 , םילוונמבו עצמאבו הזימרב ,ְך עבצאבו הזימרב .?ַא [הזימרב | 21 ןימיכשמ ןה ירה ,ן ןימיכשמ םה 7 | ?אְך םה
 (פ הכותב) הב בישוה ,'ַא ךלמה בישוה ,1 וכותל בישוה | אפ 'ל ,2 םילשמבו הזימרב ,] םילשמבו עצמאבו . .
 [ןיטלפב 8 | כופ ןיחקפ ןירויד ,?א ןיחקפ . . ,ָך םיחקפ םירויד ,'א [םיחקפ | ?אָוְד הכותב ךלמה . . .כפ ךלמה
 ךלמ לש (כ ולא) וז ןיטלפ ןיא ורמא ,ן ןיטלפ איה ונלש ימא [אוה -- ורמאו | יל ודרמו | א ךלמ לש ₪
 . ו ₪ התיהש תומכל ,ל היהשכ [תייהשכ * | ן ןיטלפ איה , גפ ןיטלפ | 'א יל .כנ"אפד איה (21 אוה) ונלש
 והמ [ִכ ויה המ* 10 | ְר םיה [םימה ** 9 | 1א התיהש ימל ,?א התיהש ומכ , ןְד התייהש . . ,ן תייהש ומכל ,כ היהש

 ,כנפ [תפ | ן יל אל | סא המו ,ן םא המ ,פ םא [המ | (ן'ָך ל יי --המ) פד ןה המו ,?א ןה המ .'אל ויה

 ירה [ךכ | 21 רוביד (כ רובד) אלו הרימא אלו ,?אְוְד רוביד (ך רובד) אלו ,פ [הרימא אלו 11 | ?אָוְד הרימא
 | כג'אפד וב ₪ :ן [דימו | כגופ םדא ינב | כ וארבנשכל ,ן"אָד ארבנשכל :ןפ [ארבאשכל | יתוא ןיסלקמ ןה
 [כ'אפד ןתוא (?אד ואוביו) ואביו 12 | כנ?אופד וב דרמו הגלפה רוד | אפ וב דרמו ,ן דרמו ., [לובמה
 [גו'ל ןהמ * | ל ל [ךירצ -- ןהמ * | .כגאְד יתארב רשא םדאה תא [וגו | ל יל ,ן וליא ואוביו , ולא ואביו
 ףלייח .ש תואירטסג ,?-ן תוירתסיג ,ךֶזָד תוירטסיג [ג:א"ל תוירטסג* | 5% אד םה המ ,י'אחפ ןה המ

 | ן תוירטסוסקו תוילחא , א תוירטסיגו תוילע , תוירטסגו תוילע ,י תוירטסיג תולייח ,(ָך תוירטסג תוירא) ד 'רירטסג

 רווק יוקה יירש ייויש

 ישיר יי א יח יא

 רייק יי רייר ריר ירוק יי נעיווקוש

 ,182 'ומע לודגה ידמבו ןיגלגולוא 'ע ךורעב םג אתיא יוכו ערפנ הייבקה ןיא ייגהו , ('וכו 'ונערופל ןטישקהו הלילל
 הנממ ערופ כ'חאו הלעמלמ הלש ןיגלאנא ארוק אוהש דע המואה ןמ ערופ חיבקה ןיא רמוא ןדוי 'ר 'ג םשו
 ראססאלג טסריפ 181 דצ בי"ח עגערטייב שקז עי'עו םש עיומב ייעו ('ןיגוליא לצו ,ואכדיו 'וכו ריכי ןכל ד'הה
 רחא ןונגסבו ,רמאמה הזל תואמגודה םג ונמסנ םשו ,109 ךצ עססינכיילגסגינעק רעלגעוצ 88 דצ סיורק 44 דצ
 ר'הה ןלעמלש הרשמ ערפיש דע המואמ ערפנ הייבקה ןיא םלועל אנינח ר"א ריכי ןכל םש לאומש שרדמב שרדה
 כ"חאו 'וכו הבר יכ 'ה אריו כ"חאו םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו הלחתב ךכ 'וכו דוקפי אוהה םויב היהו
 םיטקש ויהיש תונערופל ןטיקשהו תייפיב שריפו ו'דבו פ'יכב םג .אתיא ןטי קש הו ייגהו ,'וכו חחמא 'ה רמאיו
 םג ייעו וירחא וסיפדה ןכו ריב ייפ ייפע כ"מב היגה ןכו ןטיש ק הו 'יגה אפידעו ,'וכו תונערופה לבקל םיחנו
 40 רצ ליעלו אוהש ימ 110 דצ ליעל ומכ הייבקהש ימ תביתכו ,ןעיקשהו שבתשנ םינג ןיעמבו ,85 דצ אח א'הגאב
 .'וכו םשב היכרב 'ר 8 :108 דצו 75 דצו 19 דצ ליעל םג ייע הילייש הילאש לאש גיחו ,י"מב שייייעו ןהש ימ
 ומכ םימה ווק י 'וכו היכרב 'ר ןינעה שרפל ןאכ יתפסוהו וכו םימה ווקי שרדב 82 דצ ליעל רדסנ רמאמה לכ
 ןאכו ,'וכו םשגה יהיו דיהה 'וכו וליא ונפי רמאמה םויס םש ליעלו  .נ"חעו כיייכו גיייכו 'ב אייכבו ורב 'יגהש
 םייונישו ,'וכו החמיו םימה אובי 'וגו החמא יי רמאיו ד'הה 'וכו וליא ונפי וז השרפב שרודש קוספה שרדב םייסמ
 . ןכו ,יבו יא א"יכו ו"יכב םג ןאכ אתיא םלשורי תביתכו ,י"מבו ני'חב םג םש ליעל 'יעו ןאכ רמאמה ןונגסב םינוש
 א ל תלמ המלשוה לייכב .הפ אל ןהל ןיאש 10 |: (יימבו ניחבש סופדה תועט לי'צ םשו) ליעלו ןאכ ו"דו רי"'פדב
 ויכאע םיחקפ םהש םדא ינב ךכ םימלא םהש ולא המ היבה 'מא רמאמה ןושל הנישו עטיק 'א א'יכבו ,יטיש יניב
 קיסמדכ םימה י'ע יוחמהו .'וגו החמא 12 :  וכו ןירובס ןה המ יתארב רשא םדאה תא החמא 'מא וב ודרמש ןויכ
 שרפמ םש הנ במ אמוחנתבו ,תי'הע יישריפב םג 'יעו 'וכו םימ רפעה תא אחממ ימ 'וכו םיתארב םולכ היכרב רייא
 המו רפאו רפע םינותחתהו םימב םימ םיגוילעה היכרב ר"א החמא אלא כ"כא 'וכו דימשא תורכא החמא והמ רתוי
 ותוא תחממו םימ וילע דירומ ינירה רפעה יב ודרמו ליאוה ה"בקח רמא ןיחממו רפעה לע ןידרוי םימ לש ןקסע
 רמאדכו 'וכו םלועה תא יתארב רבדב אלה 'וכו ןירובפ ןהמ ןאכ רחא שרד הלחת איכמו ,החמא 'ה רמאיו ינש
 ריב 'יפבו ,'וכו יי רבדב אלא ומלוע תא הייבקה ארב 'וכו למעב אל שיינבו 256 דצ ליעל ס'ביר םשב היכרב 'ר

 1) 010ץוסע,
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 ,ובל לא בצעתיו יתכהו ,ןיה ול רמא ,דלונה תא האור היבקהש םירמוא םתא ןיא (סא) ול רמא
 ,לכה תא יתחמישו יתחמש ול רמא ,תישע המו ,ןיה ול רמא ,ךימימ רכו ןב ךל דלונ היל רמא
 היל רמא ,הלבא הלבא תעשב אתודח אתורח תעשב ול רמא ,תומל ופופש עדוי התייה אלו ול רמא
 לוכמה איביש םרוק ומלוע לע היבקה לכאתנ םימי יז יול ןכ עשוהי 'ר רמאד היבקה ינפל השעמ ךכ
 2 : (ג ש ביש) ונכ לע ךלמה בצענ יכ רמוא אוה ןלהלו בצעתיו ינש

 חכ השרפ

 א ואכדיו הליל ךפהו םהידבעמ ריכי ןכל יונו םדאה תא החמא ייי רמאיו ז 1
 היבקחשרומ ול רמא ,[יוגו] םהידבעמ ריכי ןכל 'תכד והמ ןתנוי ירל לאש  הנינח 'ר .(הכ דל בויא)

 פיעמ "וע 5 | :'6 "קס יניפט סעוסנפו כמ לעוסנס ,סע םכ 3/מ סעוסנפ ,יג 3'פ ג"פ קי 'טוכי 'יעו , 5"3פ ןמקל 4
 : ס"יפ לסועט טכדע ,כ"קספ יכ בויס 'קלי 6 || : 86 ד5

 | ול 5. | .כג'אזח 'יתכהו ול 'מא ,יאְד 'יתכ אהו ,ןַפ ['תכהו | (ךומסב ןכו) כנאפ ןה | ינ יא | יל 1

 | כגיא אל 8 | ל יל לכה תא (?ךַגְד יתחמשו) יתחמישו * | אד המ . . ,יכְנו המו ול רמא :פ [המו
 | .2 אודה אודה ,י הודח הודח :?א אתוודח אתוודח ,] התודח התודח | ד היל | יכנ'אפְ תייה .'או התיה
 היה [כגאהופד השמ*4 | כנופ ול | יכאפְד אלבא אלבא ,1] [הלבא הלבא | 'אפ תעשבו

 אלש .'אפ איכהש | כו דע םדוק :ח דע [פדוק | .כ'אד העבש .ינופ תעבש ."א'ך [ז | ל ל ,* השעמ
 ('א לובמה תא ,כ לובמה) לובמ ,י [לובמה | | | ן בירחי אלש :?א אובי . . ,ך אבי אלש  ,יִכָנְזְד איבה --
 | ובל לא בצעתיו | ך הימעט . . ,כ אמעט יאמ ,י םעט המ ,פ יכד ,1א [ינש 5 | ן ומלועל , כנאחחפך םלועל 0

 ,ל?אפ א"דכ) רמא תאד המ ךיח (?או לבא ,יד תולבא) תוליבא אלא (?א בצע) הביצע (ן ןיא) ןיאו [רמוא -- ןלהלו 4
 [ןכל 6 | ך לא [לע < | יכג?אחופד ךלמה (יכנופ!ד בצענ יכ) בצענ (] רמיתדמכה ,2 רמיתה המכ ,] ה"ה
 ,'א הילייש דחא ןימ ,ינ הילאש רחא .?אָפְד הילאש ,ן [לאש | יכנ'א אנינח (1 הנינח) 'ר רמא 7 | אפ =. 'תכ
 ךפהו [?אְך גגו* | 1 יאמ . - :.לכנאפְד והמ (נ%א ל"א .פ ול ימא) היל רמא ,י יאמ | 2 הילאש דחא יוג
 (עכַאַד ערפנ) ערופ הייבקה (וכ'א ןיא םלועל) ןיא ₪ .ךגופ [ול רמא | כפל יל ,י הליל ךפהו :ךָנְו ואכדיו הליל
 ,לא ןיגילגא ,אְָד ןיגילאגא ,ָ) ןיגלנא) ןיגלאנא ('א איצומ) ארוק אוהש דע (ָאְד םיעשרה ,יז/ כ המואה) תומואה ןמ
 ערופ אוח ךכ רחאו (כ הלש ,1א הלעמלמ םהלש ,?אָד ןלעמלמ ןהלש) הלעמלמ הלש (כ ןתילגא ,י ןיגולוא
 ערופ אוה כ"חאו ,ל) םהידבעמ . . ד"הה . . הנממ ערפנ כחאו) יכדיו הליל. ךפהו 'בעמ .ריכי ןכל ד"הה הנממ
 | היבקהשמ | יעכאד"ל (י פהמע . . כ"חאו כלא סהמ . . כ"חאו .'אְד ןהמ

 לכדרא יע .ךורעב קתעוה רמאמהו ,('םש דוקנ לכידראו ,יוכו לע םערתהל ול ימ לע 'וכו התוא האר לכידרא ידי
 ןכו :םש ליעלו ניחעו וכו הרוחס השעש ךלמל לשמ יסא 'ר רמא דוע 'ג יתנייצש םירפסבו ,יטאנקרב םג 'יעו
 םערתהל ימ לע ול .הברע .אלו לכירדא די לע ןירטלפ הנבש ךלמל לשמ ימא ר"א סרוגו םילשמה ינש ייחב 'ר איבה
 ומכ יתמלשה ןכ .לכה תא יתחמישו 2 :ןוילגב םלשוהו רפסה ףוגב ינשה הז רמאמ אתיל 'א אייכבו ,'וכו לע אל
 לכה .תא (יתחמשו) יתחמישו שרפמ יי'כ רי'ב ייפבו ,ק"דרבו .ט"קלבו ת"'הע יישרב אבוה ןכו .םירפסה ראשב 'יגהש
 תעשב ייגה .קידרבו ,אלבא אלבא תעשב אתודח אתודח תעשב תי'הע י"שרב ןכו .'וכו תעשב 8 :התשמבו לכאמב
 ינפל ה ש ע מ ךכ יתמלשהו ,בצע בצע תעשב החמש החמש תעשב קתעוה ט'קלבו ,יוכו אלבא תעשבו אודח אודח
 לייכבו ,'וכו םימיה תעבשל יהיו שרדב בי'לפ ןמקל .יול ןב עשוהי 'ר רמאד 4 :  ניחעו ק"דרב םג 'יגהש ומכ הייבקה
 יכ "גהו ,ףכו ךלמה בצענ יכ רמוא ןלהלו בצעתיו 'וכו לובמה איביש םדוק יוכו םימי 'ז רמאמה ןונגס םש םג
 שייויעו 'וכו לבאה הז המע בצע ףיסוי אלו שרדב 86 דצ ליעל היכו קיררב אבוה ןכו םירפסה בורב ןאכ אתיא בצענ
 םימיה תעבשל יהיו 'וכו רמישש ןיינמו 'וכו העבש ומלוע לע ה"בקה רמישש םשכ אתיא םש קיימ ישוריבו ,י"מב
 היבקה רמיש ךכש םש ינימש במ אמוחנתבו ,ייסופדה תחסונב קיפ ןמקל םג ייעו 'וכו ץראה לע ויה לובמה ימו
 םש .אמוחנתב) לבא אלא בצעתיו ןיא 'וכו םחניו ינש לבאתנש ןינמו לובמה תא איבה אלש דע תוליבא ימי תעבש
 העש התואב 'וכו ךלמה בצענ יכ 'וכו לבאל העושתה יהתו רמוא אוח דודב ןכש (ניחעו לבא אלא הביצע ןיאו "יגה
 ןויכ אנינח ריב אחא 'ר רמאמ םש חנ בי"מ אמוחנתבו .'וכו תעבשל יהיו 'נש יוכו לבאה ימי תעבש הייבקח רמיש

 /ובל לא בצעתיו רמוא יוח 'וכו ךלמה בצענ א'דכ בצעתמו וילע לבאתמ היה לוכיבכ ברח ומלועש הי"'בקה הארש <
 : 69 דצ ליעל םג ייע 'וכו דע םדוק 'וכו דע 'וכו םדוק נ"חו

 רקיעש 'רנ ונינפלש 'יגה יפל  .'וכו ה"בקהש ימ 1  :זיכפ ויייכו יב איייכבו ויכפ יא אי"יכב .חכ השרפ
 ,ףכו ןטיקשהו הלילל םמוי ךפוה ה"כקהשמ י"ר שרודו רצק ארקמהו הליל ךפהו שיימ אוה ןתנוי ירל חי'ר תלאש
 םוי ךפוה םילקלוקמה םהישעמב האור היבקהשמ ול רמא םש שרפמו סרוגו יוכו הייבקה ןיא י'כ רי'ב ייפב גייל ןכו
 תער הבר יכ ייי אריו ביתכד םהישעמ" האר הלחתב ךכ םהמ ערופ כ"חאו ןניקתה תונערופל ן טיי ש ק הו הלילל
 יו רמאיו ביתכד םהמ ערפנ כ"חאו ץראב םדאה תא השע יכ יי": םחני| ביתכד תונערופל ןטשק כ"חאו םדאה
 יתשש עמשמו ,(240 דצ ליעל 'יעו) שדח ביי לכ תולזמה ושמיש אלש הלילל םמוי ךפה רמולכ הליל ךפהו החמא
 דייל בויא םינג ןיעמב היכו רי'ב ייפבו גייכו ו"יכו פ"יכב ןכו רפסה ףוגב ל"יכב ונינפלש תחאה 'יגה ,ןאכ תואחסונ
 בתכב ןכ םלשוה לי"'יכבו ,'וכו 'אוהש דע 'וכו הי'בקה (ןיא םלועל) ןיא ל"א כ"'יכבו .'א אייכבש תרחאה ייגו ,שייייעו הייכ
 סוי תא ךפוה היבקהש ןוילגב ףסונ 'ב א"יכבו) תואחסונה יתש ובכרוה בויא יקליו 'יסופדבו .ןוילגבו יטיש יניב רחא

 .אַרְדִיבַל 
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 וליאש הטמלמ ותוא יתארבש ינפל התיה תוהת יא הדוהי 'ר יונו השע יכ ייי םחניו ד
 ויתארב וליאש ןטמלמ ויתארבש ינא םחונמ רמא הימחנ 'ר  ,יב דרומ היה אל הלעמלמ ויתארב
 ינפל התיה תוהת ובייא 'ר רמא ,םינוילעה תא דירמה ךכ םינותחתה תא רירטהש םשכ ןלעמלמ
 ינא םחונמ יול 'ר רמא  ,יב דרומ היה אל ערה רצי וב יתארב ילוליאש ערה רצי וב יתארבש

 : ץראה ןמ ויתישעש 5
 הברע אלו התוא האר לכידרא ירי לע ןיטלפ הנבש ךלמל היכוב יר רמא ובל לא בצעתיו

 החרק ןב עשוהי יר תא לאש דחא יוג :ובל לא בצעתיו לכידרא לע אל םערתהל ול ימ לע ,ול

 : סט עוקלי 6 :  59 דל ליעל 5 | :'6 ס"ק ןיכדסנק "ע 4 :יד "ק סכ נ"ע 6עוסנפ ,זיע יכ עוקלי 1

 /ג'אחופ רמוא | כנ'אוד -- 'ימחנ ירו הדוהי 'ר ,1אפ [הדוהי 'ר | נאה ץראב םדאה תא [וגו 1
 אלש | היה | ?אָד תוחוות ,(ךומסב ןכו) .ן תוהות ,(ךומסב ןכו) ילךכ'אחפ'ד [תוהחת | כ?אְד רמא

 ,ירכ"אפ [הלעמלמ | ותוא יתארב 2 | א הלעמל ,ש הטמל .כנ?אופד ןט- ,וִרַח [הטמלמ | א יתארב
 , ב] [ןטמלמ | ותוא יתארבש | יִד םחנתמ :רנ'אתופ [םחוגנמ | ינ'אחופ רמוא | שיא הלעמל ,נוד ןל-
 = +2 [דירמהש | שיא הלעמל ,יִד הלד ,)ןפ [ןלעמלמ 8 |  ותוא יתארב | שיא הטמל .ו?ךפְד הט-

 | םוחנא :רכגא וביא | ןןינילעה | ישנאוד יג . - /כפ דירממ היה | ן ןיתתחתה | ישנאופד יב
 ,ינאד"ל אל ('א אלולאש ,י ילולאש) ילוליאש .ְו [ילוליאש 4 | ור יבלב [ינפל | נא היה | ?ך?אד תוהוות
 ,פ [ויתישעש 5 | יא םחנתמ :כנ'אופ [פחונמ | ל יל [יול ** | חו יתארבש | 2 אלמלאש ,'א אל ולאש

 לשמ ,עכנופ [ךלמל 6 | י?אְד ץראב ןתינו .שנ'אפ ץראב (ש ןותנ) ןתינ ,ן ץראב | יכגַאוְד ותוא יתישעש
 האו | ן ליכרדא ,כ'אפ לכירדא ,יְד לכידוח ,עְך לכדרא ,] [לכידרא | .כ'א ןירטלפ ,ן ןירוטלפפ | אך ₪
 | ?אד סעכתהל ,ןךָו פערתמ ,עכ נא [פערתהל | ע'אחו ל :ן ול היה .?אפדול שי :כ [ול 7 | אופ יל התוא
 | :ִך לכרידה .?אפ לכירדאה ,כ לכירדא .ןך לכידרה ,עֶד לכררא ,ן [לכידוא | כד ידי ₪ .ענאופ [ל | עיל אל
 לשמ) ךלמל (?א ימא ,ן יסיא) יסא 'ר רמא ₪ :פ [ובל | א -. 'מאנ ךכל :כנאחְד - ךכ :ןפ [בצעתוו
 ,ב ול ימ לע .ןךול היה ימ לע) ול שי ימ לע דיספתו (ך רוסריס) רוסרס ידי לע הרוחפ השעש (?אזְ" ד ךלמל
 <.| כ"אחוְד ובל לא בצעתיו ךכ (ְד רוסריסה) רוסוסה לע אל (ן] םערתמ) טערתהל (ן ימ לע
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 ו היה םיתבב רתחש ותוא השוע היה ךכו ,הלילב ורתחי םוקמ הזיאב ןמיסו םתוח םישוע (י'כ ר"'ב יופב .שרפמדכ)
 | הז שרד הי'ר שררדכו ,תיבב סנכנו ןבאה תא 'ולכ הרתוחו חירמו הלילב אבו ןבאב פשו (!ןומסילופופא איבמ
 םיתב רותחל תעד ודמלו םישוע לובמה רוד ישנא ויהש המ ועמש םיבנגהש תוריתח תואמ 'ג הב ושענ ירופיצב
 יד ה"כ א'פ תובותכ ישורי 'יעו עטוקמ אוהש 'רנ 'וכו ןווה המ רמאמה ףוסו ,רי'ב ייפב 'יעו ןכ ומכ ושעו וכלהו
 היל גייל 'א א'יכו ריפדבו ,םירפסה בורב רמאמה ףוס שבושמ ןכו  ,'וכו ןירופיצבש הכות 'וכו ןירופיצ לש הנורק
 םמוימ 'וכו ומל ומתח םמוי םיתב ךשוחב רתח הנינח 'ר 'אד ייכ אתיא םשו ינש רשעמ 'שוריב גייל ןכו ,ללכ
 אנינח 'ר השרד ךכ הלילב ןיבנוגו ןיאבו ןומסלבופאב ןימשור ויה ןישוע לובמה רוד ישנא ויה ךכ ומל ומתח
 םמוי םיתב ךשחב רתח ביתכד יאמ אבר שרד 'ג םש ןירדהנס ילבבבו ,םיתב ןריתח האמ תלת דיבעתיא ןירופיצב
 ברעל םהיזנג תיבב ותוא םיחינמו ןומסרפא ולצא םידיקפמו ןוממ ילעבב םהיניע םינתונ ויהש דמלמ 'וכו ומל ומתח
 - אוהה ןירתחא ירופיצב יסוי 'ר שרד יוכו ןוממ ותוא ןילטונו םש םירתוחו םיאבו 'וכו בלככ ותוא ןיחירמו םיאב
 א הוה ימ והל רמא יבנגל היחרוא תיבהי היל ורמא היל ירעצמ אקו ותא ירופיצב אתרתחמ האמ תלת
 2 אוהה ןרתחא 'וכו לצא 'ידיקפמו 'א א"יכבו ר"פדבש ייגהו ,ןומסרפא 'ע ךורעבו סירב 'יעו וכו יבגג ותאד
 יתושעש ינפל התיה תוהת רמא ה'בקהו הטרח ןושל םחניו שרוד י'ר .התיה תוהת 1 :םש ןירדהנסמ תעבונ 'וכו
 יב הת יע ךורעב 'יעו 'וכו יתת הוהו םגרותמ 'ב *"רתב םגו ,יוכו וליאש הטמלמ ותוא יתארבש ץ ר א ב םדאה תא
 סחניו שרו ג'רו ,(יטיש יניב ה הגומו תוקת שובישב ךומסבו ןאכ בותכ לייכבו) תוהוות יעו תוהת 'ע לייתמעבו
 ,המחנ ןושלו הטרח ןושל םהנ ארקמב םגו ,םחניו שרדב לי'רו ובייא 'ר ןיקלוח ןכו יוכו ינא םחונמ המחנ ןושל
 ולאש ה ט מ ל םדאה תא יתארבש שרפמו סרוג סופדבש רי'ב ייפבו ,םימשב הלעמל הלעמלמו ץראב הטמל הטמלמ 'יפו
 ב"מ אמוחנתב רמאמה רחא ןוגגסבו ,ני'חעו 'וכו יב דרומ היה אל ךכ יב םידרומ םינוילע ןיאש םשכ ה ל ע מ ל ותוא יתארב
 ותוא יתארב וליא היבקח רמא םדאה תא השעש לע היבקה ההת לוכיבכ רמוא ייר ןיקלוח גירו .ייר יוכו סחניו םש
 וליאש ץראב םדאה תא השע יכ המ ליבשב 'ה םחניו ךכיפל ןיאטוח םיכאלמה ןיאש םשכ אטוח היה אל םימשב
 ץראב טדאה תא יתישעש יתמחנ הייבקה רמא 'וכו םימוחנ ןושל םחניו והמ רמא נ"רו אטוח היה אל םימשב היה
 רמאמהלו ,'וכו םינותחתב דרמש םשכ ןרירממ היה םיכאלמה לצא ותוא .יתירשהו םימשב ותוא יתארב וליאש
 היה םוחינ רמוא י'ר שרפמו סרוג םשו ,(1 דצ ליעל י''מב 'יעו) אתיירבב וקלחנ ג'רו י"ר בוט חקלב ןווכ ונינפלש

 ץואב םדאה תא יתישע יכ ןינפל היה חור תחנ רמא ג'רו יוכו ץראב אלא הלעמלמ םדאה תייוב היה א
 לודגה ידמב עיייעו 'וכו םינוילעה תא יב דירממ היה םינותחתב יב דרמש םשכ הלעמלמ ותוא יתארב ילוליאש
 רשפאו ,ומע ארבנש ערה רצי תוברל םדאה תא שרפמ סופדבש ר"'ב ייפב .ערה רצי וב יתארבש 4 : 182 יומע
 לש ובל לע אלא לבאתנ אל והבא רי'א םש במ אמוחנתב ןכו םדא לש ובל לא ובל לא שרודו דיסל ןווכ ובייא ירש
 יול תלמ טמשנ ליייכב .יול 'ר רמא :'וכו ובל לא בצעתיו רמוא יוה 'ןכו הסיעב ער רואש יתתנש אוה ינא 'וכו םדא
 וג יפלו ,ץראב ותוא יתישעש וייכ ייג יפלו ץראה ןמ ויתישעש ונינפלש ייגה יפל עטוקמ ירג שרדהו ,יתמלשחו
 תמש ץראב ןותנ ותוא יתישעש םייסמו שרפמ סופדבש רי''ב 'יפבו ,ץראב ןותנ ץ ר א ב שרודש עמשמ םירפסה ראש
 יתישע הפי היבקה רמא רמא ימיד בר אתא יכ 'וכו םחניו יא ח"ק ןירדחנס ייעו יב דרומ היה ןכ אלמלאש רכקנו
 ע"יעו 'וכו ול יוארכ ץראה ךותב םתוא יתישעש ינא םחנמ יול ר"א שרפמו סרוג טייקלבו ,'וכו ץראב תורבק םהל יתנקתש
 י!מא. 'ר רמאמב 59 דצ ליעל רדסנ לשמה .הגבש ךלמל 6 :ןגה ץע ךותב שרדב 178 רצ ליעל יול 'ר רמאמ
 לע וכו הגבש ךלמל ד"המל ג'המב "יגהו ,לשמה הז קר אבוה םש ג'המבו פיייכב םגו ,י'מב שיייעו ךלמנ ובילב

 1) 0ה0000)000ע, 8183.



 207 הו זכ השרפ .  תישארב

 הלילב םג ,[םיערה םהישעמכ] היבקהל ןיסיעכמ ויהש (םש םש) ונייניע סעכו  ,[םיערה] םהישעמב
 : םויה לכ ער קר יתכד םויב ףא ןינמו ,תוריבעה ןמ (סשפש) ובל בכש אל

 ג רודב ונעמש ןנחוי 'ר םשב (רמא) היכרב 'ר ,תכלוהו הבר רמא אגנח 'ר [הבר יכ ייי אריו]
 רמול דומלת ןאכ ןלהל ימאשו ןלהל ןאכ רומאה תא ןחיל יינמ ,שאב םיימודסהו םימכ ונודינש לובמה
 6 : הוש הריזגל הבר הבר

 רואל דיהה תלחות םהב היה אל עקשתש דע תחרוז המח התיהשמ םויה לכ ער קר
 ומל ומתיח םמויש המל ,(וט םש םש) םיתכ ךשהב רתח 'תכ אהו ,(די רכ בויא) 'וגו חצור םוקי
 אנינח 'ר שררדכ ,הרתוחו הלילב אבו ןבאב ףשו ןומסילופופא איבמ היה ,השוע היה המ ,(םש םש %

 : הכותב ןידבע יארופיצ ןווה המ ,ןרתוח האמ תלת הב רבעתיא ירופיצב

 : 'ס ט"ק ןיכדסנס ,יד סיכ ספ יכט לטעע 'טוכי ,ט"קפפ יכ בויס 'קלי ד |: סש עוקל 6 :ע"עפ ןעקל ,זיפ 'כ טוקלי 8

 [ג'א םיערה םהישעמב * | ?אדונינע . וגיינע ,ן [ונייניע | ל יל :פ םיער [כנאוד םיערה * | פ םישעמב 1
 /אְו ינש [תכד | ןפףאש 2 | ןל גו [כגאפד םג* | (כפ יל םיערה -- סעכו) ל יל .?אָוְד . . ןהישעמב
 ובל בכש אל הלילב םג איד ₪ /] [םויח | כנ?אַוְד - ובל תובשחמ רצי (%אוְד לכ) לכו .'א [קר | כגאְד לית
 (?אפ תוינערופו) תונערופו םויב ("אפיל תוינערופ) תונערופ 'הילע (1א איבהלמ ןיתמהש) איבהלמ ("ל'קה לש) ה'בקה הז

 (ג"ל וליא) ולא םיבואכמ וימי לכ יכ אד (2 המדאה ינפ לע רשא , א יוגו] םוקיה לכ תא חמיו ('א ד"הה) 'תכד הלילב
 ונינע סעכו םיערה םהישעמב הייבקהל ל וביאכהש) םיביאכמ ויהש (?אְד םיימודס , ן'א םיימודסה) םימודסה

 הז ובל בכש אל הלילב םג םיערה ('א םישעמב) םהישעמב ה"'בקהל ("ַל וסיעכהש) 'יסיעכמ ויהש (כאפ וניינע)
 ,*א הלילב תוינערופו) הלילב תונערופו סויב (2"אפ תוינערופ) תונערופ 'הילע .איבהלמ ("ל 'קח לש) ה"'בקה
 םיבואכמ וימי לכ יכ א"ד [כ שאו תירפג . . ,'א 'וגו תירפג הרומע לעו] םודס לע ריטמה "יו ד"הה (פ חלילבו
 סהישעמב .ה"בקהל םיסיעכמ ויהש ונינע סעכו םיערה םהישעמב ה"'בקהל םיביאכמ ויהש םירצמה ()פ"ל וליא) ולא
 ,1א 'ו כו הייבהל . . וניינע סעכו םיער םישעמב . . םיירצמה ,"ל ישעמב יקהל . . יניע עכו . . םוירצמה) םיערה
 ןב היהש רחאמ ובל בכש אל הלילב םג (פ'וכו םיירצמה ,כ"א םיערה םהישעמב הייבקהל םיביאכמ . . םיירצמה
 . . ותכאלמ רמוג . . רחאמ) תויעקב יתש יל עקב תוירדע יתש יל רודע ול רמוא היה ותכאלמ תא רמוג לארשי
 לארשי ןב היהש רחאמ ,"ל תויעקב 'ב . . עקב תוירדע . . ול 'א היה רמוג 'שי היהש רחאמ ,יכ] תויעקב . . עקבו
 היבקה הז ובל בכש אל הלילב םג איד (!א 'ל ,פ תויעקב יתש . . עקבו . . רדע ימוא ירצמה היה ותכאלמ רמוג
 םויב תונערופ . . איבהלמ ,?א הלילב תונערופו . . תוינערופ . . איבהלמ) הלילב תונערופו טויב תונערופ 'הילע איבהלמ
 | כגאפְך"ל ..הבר יכ יי אריו ('א הבר הערו . . ,?אפ לבה הז)אוה לבה הז םג הלילה יצחב יהיו ד'הה (פ'ל ,*א הלילבו
 [ימאשו | כ"א -.ונודנש ,יָנִא .-, ונודינש ,פ [שאב | כ םימודפהו 4 | כיל ימא | ךינינח ,כ1ַאָו אנד ,18 הנינח 8

 (כ'א דע) דעו | - ובל תובשחמ רצי לכו [קר 6 | ( הזב הז לשו הזב הז לש רומאה תא ןתיל) "כ נאָך רומאה תאו
 ינע (כ לטקי) לוטקי .פ 'וגו ןויבאו ינע לטקי ,ן [וג 7 | יכנאפְד התיה ,ן [היה | יכנאופד תעקוש התיהש

 ..י?אְָד םישוע ויה .שכגופ [השוע היה 5 | יכנאפ ומתח | י בנגכ . . הלילבו ,ָנְד בנגכ היהי הלילבו ןויבא
 | יאד ןיאיבמ . . ,?א םיאיבמ ויה ,ךפ איבמ ,ישָעְנְו [איבמ היה | י םישוע לובמה רוד ישנא ויה ,'א ןישוע

 ,2 ןומסלב- | ,ן ןומסולב= | ;שפ ןוטסלפ- | ,עֶד ןומיסיליפ- | ,1ך ןומסלופ- | ,?א ןומיסלופה | ,'2 ןומסולופופא
 תיבב ('א ןתוא) :ותוא ןיחינמו ןוממה (!א ילעב) לעב לצא (!א ןי.) םידיקפמו [ןבאב ףשו | לא 'ָד ןומסרפא ₪[ -

 ןיחירמו . . םיאבו .?אָד םירתוחו םיחירמו הלילב םיאבו ,יע ) [הרתוחו -- אבו | ופ יל .'א'ְד םהיזנג ('א ןהיזנג) |
 הב דובעתיא ירופיצב . . ישרד ךכ ,] ןרתח . . ןירופיצב הנינח 'ר שרד יכ [ןרתוח -- שרדדכ | ןפ 'ל ,ַא ןירתוחו
 . . תלת איליל אוהה דיבעתא ןרופצב . . שרד ךכ ,י ןירתח . . והב דיבעתא ירופצב אנינח 'ר שרד ךכ ,ש 'ירתח . .

 ('א יסוי) אנינח 'ר (א השרדשכו) השרדכ ,ך האמ תלת איליל אוהה דיבעתא . . ןירופיצב . . השרדד ךכ ,?א ןירתוח ּ
 הוה [הכותב --- המ 9 | פיל .1א ָד ירופיצב (1א אתרתחמ) אתאר תחמ האמ תלת איליל אוחה ןרתחא ('א ירד) ןירופיצב
 ןוהתי ,ך הימתב ןידבע . . המ ןומיסליפופא . . הוה ןוהתי ,?א אהמתא ןידבע יארופיצ הוה המ ןומיסלופופא ןוהל
 ךשחב רתח ןידבע ווה המ יארופצד ןומסלפופא הוה ןוהתי ,] םיתב ןידבע ןירופיצ ןווה המ ןומסלבופא . . חוה
 | 'א'ד יל ,ן יארופיצ ןווה המ ,פ ןוהיתכ ןידבע יארופיצ ווה המ ,' םיתב

 רשפאו ,החיתפה שארב וז הטיש גיצהל אלו 'וכו לובמה רודו שונא רוד הז 'וכו וימי לכ יכ א"ד םייסל רדסמהל
 רבכו ,ןאכ ר"בב םג םודק ןמזב הפסותינו תלהק 'רדמב הרדסנ םשמו הלילה יצחב יהיו אקספ וזיאב הרוקמש
 שונא רוד הז יוכו וימי לכ יכ רמאנ חיייכב קתעוה ןכו ,סופדבש רי'ב 'יפב םג ייעו ייכ ריב 'יפ לעב .ינפל התיח
 יצחב יהי) יפבו ,םוקיה תא חמיו 'וכו היבקה לש ובל בכש אל הלילב םג א"ר 'וכו ןיביאכמ ויהש לובמח .רודו
 הזל שרדה ןונגס שייייעַו 'וכו וימי לכ יכ 'פה כ"ג וכו םדא שי יכ החיתפב שרדנ םש ר'יספב הפסוהב הלילה
 < ביתכד םיערה םהישעמב 'וכו וסיעכהש 'וכו סעכו לובמח רוד הז 'וכו לכ יכ אתיא םש ב"מ תלהק שרדמבו ,קוספה
 לכ תא חמיו ד"הה יוכו םהילע איבהלמ היבקה הז ובל בכש אל הלילב םג םויה לכ ער קר ובל תובשחמ רצי יכ
 וכו םודס לע ריטמה י"יו ביתכד .שאב םיימודסהו 4 :יטיש יניב ל"יכב םלשוה ןכ .הבר יכ יי אריו 8 :  םוקיה
 רדסנ קוספה ותואלו ,'וכו הבר יכ הרומעו םודס תקעז ןלהלו 'וכו יי אריו ןאכ .חבר הבר ל"ת :'וכו שאו תירפג
 םג כ"או 'וכו ךשחב רתח 'תכ אהו ךירפו ,חנוכנה 'יגה ןכ | .'וגו חצור םוקי רואל 6 :ט"מפ ןמקל םג רמאמח
 ומל ומתח םויבש וכו םמוי 'וכ| ךשחב רתח בותכה שרודו ומל ומתח םמויש המל ינשמו .םויב תרמא תאו הלילב
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 הו וכ חשרפ תישארב 6

 רמא ,(ט ח לאינד) ילוא ןיב םדא לוק תא עמשאו הרצויל הרוצה תא ןימדמש םיאיבנלש ןחוכ לודנ
 םדא הארמכ תומד אסכה תומר לעו ןיד ןמ רתי רווחמד ןרחוא איירק ןל תיא [ןומיס ירכ] ןדוי יר
 ותערב (סש םש תלהק) תעדבו ,₪י ג ילשמ) ץרא רפי המכחב י"י ,המכחב .(וכ א לאקוחי) 'ונו
 אל [ןומיפ 'רכ] הדוהי יר םשב היכרב 'ר (סש םש תלהק) ןורשכבו ,(כ םש ילשמ) ועקבג תומוהת

 | ,(םשסש) ושענ םימש רבכו (ו גיל םילהת) י*י רבדב אלא ומלוע תא ה"כקה ארב עיגיב אלו למעב =
 (סש םש) הבר הערו לבה הז םג ,לובמה רוד הז (םש םש תלהק) וקלח וננתי וב למע אלש םדאלו

 | היבקהל םיביאכמ ויהש (גכ םש סש) 'וגו םיבואכמ וימי לכ יכ ,[םדאה תער] הבר יכ ייי אריו ב

 ו : (95 75 עוז שכדע) לכ יכ 'פ נ"מ ספסק עכדע 7 :109 דל 108 ד5 99 75 86 ד5 19 ד לי 4

 י םכנ'אופ [הרוצה תא | מרג'אפ ןימדמ ('ך םהש) ןהש ,ך םי- .ן [ןימדמש | כאפד ןחכ .גו [ןהו 1
 | ן ילא רבדמ ,21 רבדמ [ילוא ןיב | אפ לוק .מכנו'ד [לוק תא | ל עימשאו [עמשאו ** | ?אְד הרוצ ,ך הרוצה

 | מג'או ארק /ך הירק .?אפ אירק | ל יל .אופד ןומיס רב [מכג ןומיס רב* | כגאפד הדוהי ,ן [ןדוי ל
 ולטעש .מכא] [המכהב | א ןידה ןמ /מ'א ןירמ | מכ'א רתוי | ן רוחמד | 5 אנירחא ,] ןירחא ,2'א ןרחא

 | םכפ םלעה | םכאפר העיגיב ,נן עגיב 5 | ל יל .םאפד ןומיפ רב [כג] ןומיס רגב*4 | כ'נאד ₪

 הערו* | להב [ב**6 | מאד רככו יי רבדב ושענ םימש יי רבדב ,ןָפ יי רבדב ,1 [רבכו -- רבדב
 ,ן םיבואכמ . . יכ ['וגו -- יכ | ל יל :'פנאד ץראב םדאה תער [ןפ םדאה תער * 7 | ל יוגו ,ן יערו [כנאפד הבר

 יכ ביתכ ,2 יכ אוה לבה . . לכ יכ .] יכ לבה הז סג ובל בכש אל הלילב םג וניינע סעכו םיבואכמ וימי לכ יכ) יכ
 (?אך יכ אוה לכה . . הלילב םגו . . לכ יכ ייתכ ץראב םדאה תער הבר יכ יי אריו א'ד ,ִא יכ ובל . . ונינע . . לכ
 | כנאפד לובמה רודו שונא רוד הז םיבואכמ וימי לכ

 ןמ ריתי .רווחמ אוהד ןרוח היירק תיא ןומיס יברב ןדוי 'ר רמאו יוכו לוק עמשאו די'הה הרצויל הרוצה תא ןימדמש
 םש טוקליב רמאמה קתעוה רעבאב שייר תעדלו) 'וכו לודג ןדוי יר רמא ייגה היסקתת 'ר תלהק יקליבו ,'וכו ןיד
 החיתפה םש תישארב בי'מ אמוחנתבו ,(17 דצו 9 דצ םש אובמבו 95 דצ אטוז שרדמל תורעהב ייעו ןאכ רייבמ
 ינש םדא ארקנש ןינמו הי"'בקהב רבדמ 'וגו ולמעש םדא שי יכ הישז םש תלחתמו 'וכו הבר יכ 'ה ארויו יפל כי'ג
 ריייספבו , 'וכו תומוהת ותעדב ינש ןינמ תעדבו ץרא דסי המכחב 'ה ינש המכחב ולמעש 'וכו םדא האומכ תומד
 תעדבו 'וכו המכחב 'ה הי'בקה הז 'וכו םדא שי יכ  הישז םש ייגהו הלילה יצחב יהיו 'פל החיתפה םש הפסוהב
 יפ תלהק ידמבו (טייפ ריימבבו תקח אמוחנתבו) ר"יספבו אתקיספב הרפ 'פל וכו םכחהכ ימ החיתפבו ,'וכו ותעדב
 דפי המכחב 'ה וב בותכש ה"בקה הז םכחהכ ימ הנושארה הטשב ושרד םש בימ תלהק 'רמבו וכו םכחהכ ימ
 ןכ) ןדוי רייא וינפ ריאת םדא תמכח יוכו עדוי ימו (חכ ץימאו בבל םכח היב ביתכד ייגה תלהק ישרדמב) ץרא
 ידמבו ,בימ תלהק ירמבו ר"מבבו אמוחנתבו ר'יספב הייכו ,בישר תורעהב שייייעו א"יכב אתקיספב הנוכנה "יגה
 אטוחנתב) םדא תומדל הלעמ לש הרובג תומד םימ מ ש םיאיבנ לש ןחכ לודג (ןועמש ר"א םש תלהק
 ןתש תלהק 'דמכו ,הרצויל הרוצה תא ןימדמש ביימ תלהק 'דמבו ,םדא תרוצל 'וכו תומד 'ימדמש 'יגה רמבו
 עמשאו ינש (תרצויל הרוצה ןימרמ ןהש אתקיספמ זייעקתת יר תלהק יקליב קתעוה 5 ,הרצויל הרוצה תא ןימדמ
 תומד .לעו ינש ןידה ןמ ריתי רווחמל ןרוח ארק תיא ןומיס יבריב הדוי ר"א 'וכו (לוק תא ב"מ תלהק 'דמב) לוק
 ,יוכו לעו ןידה ןמ רתוי רווחמ ירוחא יארק תיא ןומיס רב ןדוי ר''א ריייספבו ,א'יכב אתקיספב הייכ) 'וכו אסכה
 אכתמ רמא סיב הדוהי ירו ר"מבבו אמוחנתבו ,'וכו לעו ביתכד הינימ ריהגד היירק ןל תיא ן דו * ר"א תלהק 'דמבו
 /(תמרא םיאיבנה דיבו 'גש הברה תונוימדב םהל המרמ אוהש םש ףםסונו 'וכו לע ביתכו במ תלהק ידמבו ,'וכו לעו
 ןימדמ ןהש (םיקירצה) םיאיבנה םהירשא םש םילהת 'דמב רדסנש אייח רב היקזח רמאממ עבונ 'וכו ןחוכ לודג רמאמהו
 ולוקו 'וכו ביתכו 'ןכו נאש הירא רמוא אוה ןכו םיהלא 'ה ןגמו שמש יכ א"דכ העטונל העיטנה תאו הרצויל הרוצה תא
 אתליכמ 'יעו תוארל הלוכיש המ ןיעה תא ןיארמו עומשל הלוכיש המ ןזואה תא ןיעימשמ אלא 'וכו םיבר םימ .לוקכ
 ייג ייפע 'וכו ןל תיא ןו מ יס !ר ב ןדוי 'ר רמא יתהגהו ,(חייי טיי תומש) 'וכו ונשע לעיו יפל ייבשרד אתליכמו
 וניאש 'רג 'וכו ןחוכ לודג רמאמה לעבו ,םישרדמה בורב 'וכו םכחהכ ימ החיתפבש 'יגהו םירפסה ראשו 'יסופדה
 יאנגל ושרד 280 דצ ליעלו ,191 דצ ג'ח א'הגאב 'יעו ס'ביר לש ודימלת היה אוהש עדונה ןדוי 'ר ארומאה
 םש תישארב בי'מ אמוחנתב .ןורשכבו 4 :י"מב םג שייייעו וכו העטונל העיטנ .הרצויל הרוצ םימדמ 'וכו םככפה
 למעב אל סי'ביר רמאמ איבמו ןאכ שרדה סעט ןכו ,ןמצעמ ןירשכתמ (26 רצ ליעל 'יעו) םישעמה ויהש ןורשכבו
 ,רכו למעב אל ןומיס 'רב י"ר םשב היכרב 'ר ןורשכבו 'וכו שי יכ י'פ תלהק שרדמב היכו ןומיס 'רב יתפסוהו ,'וכו
 רמאמב אלא םלועה תא 'וכו העיגיב אלו למעב אל שרפמו סרוג םשו ,יול 'ר םשב ןומיס 'רו היכרב 'ר שבתשנ ג"המבו
 ,םש ליעל ייימב ייעו 'וכו רבדב יזפ ןב הדוהי 'ר םשב היכרב ר"א ןורשכבו 'יגה םש הפסוהב ר''יספבו ,'וכו רבדב 'גש
 שונא רוד הז ג"המב .לובמה רוד הז 6 :109 דצו 108 דצ ליעל ומכ ושענ םימש רבכו יי רבדב אלא שרדה ןושלו
 .'וגו םיבואכמ ויטי לכ יכ 7 : תוירבח ולא וב למע אלש םדאלו םש ב'מ אמוחנתבו ,םש תלהק 'רדמב היכו לובמה רודו
 ויתש 'וכו וימי לכ יכ יפה דוע 'וכו םדא שי יכ החיתפה ךשמהב  שרודו ,לובמה רודו שונא רוד הז ןאכ גיל ו'יכו ל"יכב
 229 רצ 199 רצ 198 רצ ליעל רתויו םיקוספ 'ב לע תוחיתפה 'יעו) תוריבעה ןמ 'וכו הלילב םג "וכו םיביאכמ
 8 דצ ליעל תוחיתפה ימויס םג ייע) יוכו ער קר 'תכד םויב ףא ןינמו וב שרודש קוספב םייסמו (248 דצו 284 דצ
 הייבקה ינפל םיבואכמ ויהש יוכו וימי לכ יכ םש ביימ אמוחנתב החיתפה התואב רמוגו שרוד ןכו ,(222 דצו 41 רצ
 ןינמו הלילב םיער םישעמ םישוע ויהש וכו הלילב םג ה"'בקח ינפל ןיסיעכמ ויהש 'וכו סעכו םיערח םהישעמב
 ד"תח דע 'וכו הלילב םג א''ד ןמ יתנייצש י"כבו 'יסופדב ואצמנש תושרדה ראשו ,םויה לכ ער קר 'נש םויב וליפאש
 ןשי בתכב םש ןוילגב ופסונו רפסה ףוגב ל"יכב אתיל 'וכו הבר יכ יי אריו .אוה לבה הזב םג הלילה יצחב יהיו
 וימי לכ יכ ייתכ תרחא החיתפ ןאכ תלחתמ 'בו 'א אייכו 'יסופדה 'יג 'יפכו ,ללכ אתיל ו"יכבו רחא רפוס דימ 'רנכ
 'ג תללוכ החיתפה התואו ,ביתכ תלמ ילב 'וכו לכ יכ תחיתפה תלחתה ןאכ כייכו גייכו פייכבש עמשמ ןכו יוכו
 םירצמה ולא יוכו לכ יכ א'ד 'וכו םימודסה ולא 'וכו לכ יכ א'ד 'וכו לובמה רודו שונא רוד הז 'וכו לכ יכ תוטש
 דחא שרד טמשנ 'ב הטשבש ירנו) 'וכו םהילע איבהלמ ה"בקה הז ובל בכש אל הלילבו שרוד הטש לכ ףוסבו 'ןכו
 ול היה תוחיתפה ןונגס יפלש רי'בב ןאכ הרקיע רודיסה ותואב וז החיתפש רשפא יאו ,('וכו בכש אל הלילבו לע
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 דריע ןה תודרמ ןושל וללה תומשה לכ יול ןב עשוהי 'ר רמאד הלעמלמ ןתומש ושרפתנש םישנא
 יל המ ,םלועה ןמ ינא ןשיתמ לאשותמ ,םלועה ןמ ינא ןחומ לאיוחמ] ,םלועה ןמ ינא ןדרוע
 םהישעמ טרופ ימו םשה ישנא םלועמ רשא םירוביגה המה ןנחוי 'ר רמא  :[ויתודלותלו ךמלל
 ונל טורפל אלא בויא אב אל וליא 'א 'ר = ,יתמענה רפוצו יחושה דדלבו ינמיתה ופילא םשה ישנא
 6 ויד םימשג תדירי השעמ ונל טורפל אלא והילא אב אל וליא ןנח 'ר רמא ,ויד לובמה רוד השעמ
 אלא הניא רמא הבר היעשוה 'ר  ,םימשג תדירי אלא הניא והילאב 'מאנש הרוא לכ ןנחוי 'ר רמאד
 יאישנ ןלהל ימאנו םשה ישנא ןאכ 'מאנ לובמה רודכ תקולחמה השק אחא 'ר רמא ,הרות ןחמב
 :(ב זט רבדמב) םש ישנא דעומ יאירק הדע

 זכ השרפ

 א ןדוי יר רמא (אכ ב תלהק) 'וג המכחב ולמעש םדא שי יכ וגו הבר יכ יי ארויו (ה 1

 ילטט יכיכע 'קלי 9 || : סי" ייפ סש סעוסכפ ,ו'כ "יס סנ ב"פ לעוסנס 4 :סט נ"ע סעוסנפ ,286 דלו 229 75 ליעל 1
 סכפ 'פ ספקיספ : ('3 ז"'5ק) בפ ספסוס יפבכ ספקיספ ,ד"מ יס םיפסכב ב'"'פ ספוסנפ ,(ס"כ יכ) שי יכ יפ סלסק טכדפ ,םיי יג
 ,(י6 יס) סכססכ ימ 'פ סלקק טכדמ ,'ד ייפ ט"יפ סבכ כבדעב ,'\ "יס סקס סעוסכס ,('3 5"ס) סכפ 'פ יסבכ ססקיספ ,(יפ ויל)
 :כ"'עו 280 75 ליעל יפו ,יד "כ '5 3"פ- סילסס טכדע ,(117 75 סעוז טכדע) סע נ"פ םלסק טכדפ

 לאיוחמ* | ל ןדרוע ונא [ינא ןדרוע ל ** | ילאוד ןל- .רכ הלעמל ,(םש) ינ'אפ [הלעמלמ | (םש) י וספתנש 1
 , א ויתודלותלו . .ןמ (1א ןשיתהש) ינא ןשייתמ . . ןחומ ('א לאייוחמ לאיוחמ [(םש) יִכְד ויתודלותלו---ןחומ (ִכ לאייוחמ)
 | (שש) יר'א ימ | ן ל ,'ַא וגו [םשה ישנא 8 | ל ילו כר ,ן ויתודלותלו . . המ ,'' ויתודלותלו . . ןשיתמ לאשותמ
 | ולא יבד | ילאד 'ל ,ל םש ישנא [(םש) ירכנ'א]פ םשה * ישנא + | ן םהישעמ תא | יכא' שריפ ,ךנופ [טרופ
 ,ך טרפל :ןפ [טורפל | י?אְד םלועל =. ,(סש) ינ'אְופ [כויא | כ'א אל ,(םש) י אל ילולא ,פ אל ילוליא | רמוא
 ,?א ונייד ,ן ייד [ויד | ילאָד לובמה ,(םש) יכנ'אופ [לובמח רוד | פ לש םהישעמ 5 | (םש) יכ נ שורפל ,א שרפל
 ,1ךרפל ,גְו [טורפל | (םש) י"'א"ל אוהילא | פ ילוליא ,(םש) י ולאו , וליאו | ן ןנחוי .יכנאפד ןינח | כ'א יל
 | כופ רמא 6 | ?א ונייד ,(פש) יכ יד :ג] ייד | ך םימשגה [םימשג " | ₪ דמלל ,(םש) יכ שורפל .יא ד שרפל
 | יכג?אופד תדיריב ,!א [תדירי | (םש) יָ] וניא | (םש) י'א'ל אוהילאב | ?ךככנ'א הרמאנש ,ו!ךן.רמאנש

 ןב עשוהי 'ר םשב ₪ ,פ [אחא 'ר | יד רוא הרותו הוצמ רג יכ א"דכ ₪ ;(םש) יכנא]פ [הרות 7 | ןוניא

 | כאפד ל :יגח'ד [הדע יאישנ | אל סש [יכגופד סשה * | כגפ תקולחמ | איה -. [השק | יכנאוד יול
 י 'אְופְד םדאה תער [וגו 9 || יד תקולחמ ןאכ יגש םשה ישנא ףא תקולחמ ןלחל ינש םש ישנא המ ₪ ,כגאזופ [םש 8

 | ג ןנחוי | א 'וגו ןורשכבו . . .מכ*אןפְד ןורשכבו תעדבו [וגו | םכאפד = 'יתכ ,1ן [יכ | ל וגו

 לייכב עטוקמ לייב עשוהי יר רמאמו ,222 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו דריע ןיק לש ויתודלות .יוכו ןתומש ושרפתנש 1
 אידפפ ידו ו'דבו ,'וכו לכ ל"ביראד ריפדב אתיא בויא 'קליבו = ,'וכו דריע ןאכ עטיק פייכב םגו 286 דצ ליעל ומכ
 םישנא םשה ישנא םלועמ רשא םירובגה המה רמאמה ןונגפ םש ב"מ אמוהנתבו .יול ןב יסוי 'ר רמאד שבתשנ
 םשה ישנא םש דועו ,לא ושתנש לאשותמ םלועה ןמ ןתומש הי'בקה החימש לאיוחמ הלעמל ןתומש ושרפתנש
 יולכ םלועמ ויח רשא םירובגה ולא לש םהישעמ שרפמ ימו  .'וכו טרופ ימו 8 :'וכו ה"בקהב םידרומו םישק ויתש
 ינב יפה ןאכ ורתפ ןכו ,'וכו טרפל אלא בויא אב אל וליא יבר רמואש ומכו 'וכו זפילא ם ש ה יש ג א לובמה רודב
 בויא יקוספ עי'יעו 'וכו םב םרתי עסנ אלה 'פה 187 דצו יוכו הרקע העור 'פה 228 דצ ליעלו לובמה רודב וכו לבג
 אצומ התא םש הנ בימ אמוחנתב ותמגוד רמאמהו ,וילפו א'לפ ל"פ חי'כפ זיכפ ןמקל לובמה רוד ןינעל ושרדנש
 (םהישעמ ושרפתנ אל) ושרפתנ אל הגלפה רוד השעמו (םהישעמ ושרפתנ םש אמוחנתב) ושרפתנ לובמה רוד השעמ
 'וכו הז לש ולובגב הז ןיסנכנ ויהש יוכו וגישי תולובג ינש (ןשרפו בויא אב לובמה רוד) בויא ושרפ לובמה רוד השעמ
 ותוא ןילטונ ויה דימ סותי דיב רומח ןיאור ויהשכ וגהני םימותי רומח הז לש ונאצ הז םילזוג ויהש 'וכו ולזג רדעו
 שובל ילבמ ונילי םורע הנממ ותוא ןילטונ ויה דימ 'וכו דחא רוש הל חינהו הלעב תמש הנמלא הנמלא רוש ולבחי ונממ
 לאכרב ןב אוהילא .והילא אב אל 5 :'וכו םימורע ןיכלהמו םהידגב תא ןיטישפמ ויה 'וכו םדא ינב וארש ןויכ
 היגהל ותנווכו 'א יטיש יניב ךומסבו ןאכ ףסונ ליייכבו ,'א היל 'ד ב"ל בויאב ו הי ל א אתיא ארקמב םגו ,יזובה

 ,אוהילאב אוהילא בויא 'קליב ןכו אוהילאב רפסה ףוגב םש ךומסבו ,יא א'יכב ןאכ הגוה ןכו אוהילאב
 הרמאנש הרוא לכ רי'פדב רי'ב 'יפב ןכו ,ו"דו ריפד שרדמב םג ה"כו והילאב והילא םירפסה ראשבו ןאכ טוקליבו

 : דייכ טיי חייל ,אייכ ויט איי 'ג דייל בייל יל וייל בויא ייע .ותילאב ימאנש 6 :  כימב םג שבתשנ אנליוו 'דבו ,
 : שרדמה ןושלב ןכ ופיסוה ןאכ טוקליו 'יסופדבו ,רוא הרותו הוצמ רג יכ א"דכ שרפמ י"כ ריב 'יפב .הרות ןתמב 7
 ביתכ לובמה רודכ חרק לש תקולחמ אוה השק יול ןב עשוהי 'ר םשב אחא בר שרפמו סרוג ט"קלב .אחא 'ר רמא
 :םש ישנא דעומ יאורק חרקב ביתכו םשה ישנא אכה

 םדא שרוד .'וכו םדא שי יכ 9 :ויכפ שיר 248 דצ ליעל ש"'מ 'יעו ו"'בפ ו'יכו 'ב אי'יכבו ה/יכפ 'א איייכב .זכ השרפ
 ארקמבו) 'וכו לוק תא עמשאו רמאנש 'וכו ןימדמש םיאיבנ לש ןחוכ לודג ןדוי יר רמאש ומכ םדא וארוק תלהקו הייבקה הז
 ולוק המדמ לאינדו (נ'חעו 'ב 'בו ח''כ 'א לאקזחיו 'ט 'י לאינד י"פע םורפפה בורב שבתשנ קוספתו ,לוק עמשאו בותכ
 ה"בקה לש ותומד םג ומידו 'וכו תומד לעו הזמ רתוי ררובמ רחא קוספ ונל שי רמא םי'בירו םדא לש ולוקל הייבקה לש
 לודג ןדוי 'ר ימא ה" ב ק ה הז םדא שי יכ 'וכו שי יכ ה"שז 'וכו 'ה ארי: ןכ 'יגה 181 דצ לודגה 'דמבו ,םדא תומדל
 המכהב 'וכו תומה לעו הינמ רווחמד ארק תיא ןומיס 'ריב הדוהי 'ר ימא 'וכו לוק עמשאו 'וכו הרוצ ןימדמש 'וכו
 וכו לודג ןומיס יברב ןדו 'ר רמא וג המכתב ולמעש םדא שי יכ 'יגה 'וכו שי יכ 'פ תלחק 'דמבו ,'וכו
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 ומרגו םלועה ןמ ודצוהו םלועה תא ודציהש םיוע ,םימשג ונל ודירוה םירמואו המח לגלנ םיקנוע
 ןועמש 'רב רזעל 'ר רמא ,(בל אכ לאקוחי) הנמישא הוע הוע הוע רמא תאד ךיה דוציש םלועל
 םלועה ןמ ולפנו םלועה תא וליפיהש םיליפנ ,היוע היוחל ןיחווצ הלילגב ,שחנכ תורפעב םייקב ויהש
 :םהלש תונוה ןמ םילפנ םלועה תא ואלמשו

 17להגלפה רוד שונא רודמ לוכמה רוד יאמדקמ ןופלי אל יארחא רמא 'רב הרוהי ןכ ירחא םגו 5
 : לובמה רודמ

 השא התיה היכרכ 'ר רמא םדאה תונב לא םיהלאה ינב ואבי רשא ןכ ירחא סגו
 :וב אצויכ רוחב תדמעמ התיהו התטמ תשמשמו תכלוה התיה ול הואתמ רוחב האורו קושל האצוי

 אלא םשה ישנא יא תאו (ח ל בויא) םש ילב ינב םג לבג ינב אחא 'ר רמא םשה ישנא
 ימחנ רב לאומש יר םשב יול יר ,םלועה םושיש ומרגו םלועה ןמ ומשוהו םלועה תא ומישהש 0

 : 'כ 'כ ולוס "ע | : פיי "כ ז"עפ סנכ כנדעב ,'ז סט סעוסנס ,0'" "ק סלט כי'ע 6נוסנפ ,י3 ד"5 סעופ ,'5 " סמוי 1
 עוקלי 9: סע כ'ע סעוסנפ ,סט עוקלי 6 :סי'לפ ןפקל ,סש עוקלי 5 :'פ "ק םיטלככ 9'3 סעוסנפ :'5 ס'פ םנט ייע 8
 : סייקפס יכ בויס 'קלי :סט

 | יכאפד דווה :רגחו [ודירוה | חל יל .'ך המחה [י"ךכנאופְך המח * | רכג'אחופ =. ינפ [לגלג
 | כ ודוצנו .ירג'אוְד ודצוהשו ,ע [ורצוהו | כ םלועל | יאְד ורצש ,ךעכ ודצהש ,גן [ודציהש | י"א םיווע
 ,1 [םייקב 8 | פ קודצ [ןועמש | ?אפד רב ,ן יבר רב ,יכנ [ירב | רזעלא 2 | יכנ'איפְד ומרגשו ,ץע [ומרגו

 | פ אלילגב ןכש .יעכנאחְ אלילגב | י?אד םישחנכ .רעכ'אחופ [שחנכ | ילרכג'אפ'ד ןיה .?רעד םיאיקב
 :זח] [היוע | כ שחנל ,ג איווחל .יעאחפה איד .ן [היוחל | 'אפ ןירוק .עכוד ןיחוצ .ח םיד /ינ?א [ןיחווצ
 ,ג וליפחשו ,ן ואלימשו 4 | יכנאחפְ ולפנשו ,ן [ולפנו | ?אד אוויא ,י'ָד איויע נע איה .ג היווע .ב'אם איד
 / 'א תונומ,ל תונוזה ןמ [כנחָוַפ תונזה * ןמ | כג 'ל ,ן םיללח ,פ םיליפנ [סילפנ | ם ולכ םלועה לכ | זֶה וליפה
 /לףגזחו .ןיפלי | י יארתב [יארחא | כא ימא (?א יגר רב ,2 ירכ) רב ,ך 'ר רב :חופ [רב 5 | ילאְד תונזב
 ,יכנ'אחופ 'ך [לובמה רוד | חפ יאמק ןמ .*ך*אְד ימדק ןמ ,'רכנ'או יאמדק ןמ ,י?ך [יאמדקמ | י"'רכ'א יפלו
 רודו שונא רודו .יכגאְד לובמה . . ,הגלפה רודו . . רודמ ['אְוַפ לובמה -- רודמ * | "אד רסומ וחקל אל ₪
 יש יוגו ואבי . . סגו ,'א 'וגו םיהלאה ינב ואובי . . סגו [יִכלאְד םדאה -- (?אָד ואובי) ואבי -- םגו * 7 | ל הגלפה
 | כגאְד הואתמו :ןפ [הואתמ | כנָאְוְד האור התיהו ,פ [האורו | יכאד קושב .גופ [קושל | כא תאצוי 8 | ליל
 | בג'אופל יל [ילאְד םשה ישנא *9 | ן תשמשמ [תשמשמו תכלוה | יכאופְד החיהו ,1 [התיה | פ הל
 ,(םש) ינפ [ומשוהו 10 |  ג'אפל סש [יכ'אוְד סשה * | י] תרמוא ,(בויא) י'אְד תרמא ,1 רמא :פ רמוא
 | (סש) י ינמחנ ;יכנאוְד ןמחנ | םושיש םלועל | יכנאופְד ומרגשו ,(םש) י [ומרגו | יכא]ְד ומשוהשו

 : ת'הע יישרב :ונינפל אתיל שמוחב יישריפ םשב כ"מב איבהש שוריפהו ,םימשג ונל ודירוה םכדובכל ונישע
 ומכ ותארוהו רמאמה ןונגסו ,הממש ןושל םש לאקזחיב 'וכו הוע הוע ומכ םיוע שרוד .'וכו םלועה תא ודציהש 1
 םהירע ודצנ ארקמב ןכו ידצ 'ע רי'תמעו 'ג דצ 'ע ךורע 'יעו י'וכו ומרגו יוכו ומשוהו סלועה תא ומישהש ךומסב
 ,'וכו .ומרגו 'וכו ודצותו 'וכו ודצהש 'יגה ג"כ 'ב םירבד םייבשר 'יפל הפסוההבו סיוע 'ע ךורעב םגו ,(ר 'ג הינפצ)
 ךורעה ייג) וויאש םיוע א"ד ןמוקמ תא (םש ךורעב ה"כ) וויעש םיוע ןמש ארקנ המלו תודגאה םש ןילוחב אתיירבבו
 ומישהש כי'ג יוכו תא וויעש ייפו ,תיוע ותזחוא םתוא האורה לכש אד הברה תוחלאל (םש ם"'בשרב הפסוההב ייעו וויעש
 םוקמ הז יא .תורפעב םייקב 8 : םלועה תא וועהש 'וכו ודצהש ט"קלב שרפמ ןכו (יט 'ג הכיא) הוע יתביתנ מיילכ
 שרודו ,186 דצ ליעל י"מב יועו (ייכ רי'ב 'יפ) ולכאל הפי רפע הז יא חירהל עדויה שחנכ העירז םוקמ הז יאו העיטנ
 איוחל ןיחוצ אלילגב שחנכ יוכו ןיאיקב 'יגה םש ן"במרבו ,יוכו היוחל ןירוק אלילגב ןכש שחנ .היוח ןושל םיוע
 ןיחווצ הלילגב שחנכ 'וכו ןיאיקב ייגה םש םיבשרב הפסוההבו ,ןייעו תיייח יפוליחב תואמגודה שייייעו 'וכו .איוע
 יבשוי ירוחה ריעש ינב הלא ביתכד יאמ ןנחוי ר/א ינמחנ רב שירא סש תבשב ותמגוד שרדהו ,נ'חעו איויע איויחל
 םיחירמש ירוחו 'וכו םינפגל הז הנק אלמ תיזל הז הנק אלמ םירמוא ויהש ץרא לש הבושיב ןיאיקב ויהש 'וכו ץראה
 קר קיתעה ט'קלב .'וכו וליפיהש | :סיידב שייייעו איוחכ ץראה תא ןימעוט ויהש אפפ בר רמא ,יוחו ץראה תא
 םישוע םתא םכימצעל ה"בקה םהל רמא םש במ אמוחנתבו ,ןתונזב םילפנ םלועה תא ואלמשו םלועה ןמ ולפנש
 םלשוה רמאמה ףוסו ,םלועה תא וליפהש םיליפנ םמש ארקנ המל יוכו ויה םילפנה ינש םלועה ןמ םילפנ םתאש הער
 רבכו ,184 רצ ליעל 'יע  .ירב הדוחי 5 | :תונזה ןמ יתהגהו םהלש תונוזה ןמ 'וכו ואלמשו יטיש יניב ל"יכב
 ויה ןכ ירחא םהש תורודה םגו ןכ יוחא םגו שרודו ,יוכו יארחא *מ א יבר רב הדוהי 'א אקארק 'דב שבתשנ
 ,חיילפ ןמקל ליייכב םג 'יגתש ומכ לובמה רודמ הגלפה רוד שונא רודמ לובמה רוד יתהגהו ,'וכו יארחא םתומכ
 המו ,'וכו שונא רודמ לובמה רוד םינושארה ןמ ודמל אל םינורחא רמוא יברב הדוהי ט"קלב שרפמו סרוג ןכו
 : טוקליו רי'ב 'יפו ('ב אייכמ ץוח) י'כ ראשו ר"פדב םג אתיל רסו מ וח ק ל א ל לובמה רוד ו"דב ןאכ ףסונש
 םהמ ודליו ביתכ ןיא היכרב 'ר רמא םהל ודליו 'וגו ןכ ירחא םגו שרדה ןונגפ םש ביימ אמוחנתב .היכרב 'ר רמא 7
 לאקזחי רמא וב אצויכ תדלויו ודגנכ תמחייתמ דימו םהמ דחא האור השא התיהש דמלמ אלא םהל ודליו אלא
 היכ) תמחיתמו 'וכו אלא כ'כא םהמ ודליו שרפמ אמוחנת 'ר שרדמב ר''ב 'יפב קיתעה ןכו 'וגו תפאנמה השאה
 ,םש רעבאב שייר תורעהב ייעו 'וכו לאקזחי רמא וב אצויכ אמוחנתב שרפל ךירצש עמשמו ,תדלויו ודגנכ (ט"ייכב
 התיהו ונינפלש רמאמה י'פע ןכ שריפש 'רנו םתומכ םיקנע תודלוי ויח ואבי רשא שרפמ תיחע יישריפב ןכא
 תדחייתמ איהש השא וניתובר ורמא גיי 'יס אשנ בי"'מ אמוחנתב שרדנ לאקזחיבש קוספהו ,וב אצויכ רוחב תדמעמ
 תפאנמה השאה 'נש הֶזמ לודג ףואינ הל ןיא שימשת תעשב רחאב היניע תנתונ איהו המע שמשמ אוהו הלעב סע
 איהו וב תיניע תגתונו (ליצכ) רחא שיאב העגפש וז אלא הלעב תחת תפאנמש השא שי יכו םירז תא חקת השיא תחת
 רמאנו .'וכו לבנ ינב 9 :  ןאכ תייפיבו רייל 'יס טייפ ריימבבו יז ייפ אשנ אמוחנתב ייעו וילע חבלו הלעב סע תשמשמ
 :'וכו םלועה תא ומישהש םמש ןושל םש ישנא אחא 'ר שרודו ,םש בויא םינג ןיעמב 'יעו .לובמה רור דגנכ
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 דיתע השמש היכקה הפצ אלא יידכ היהש אל םהמ רייתשנש חנ וליפא אפפ רב אננח 'ר רמא
 :הנש םירשעו האמ וימי ויהו אכה ןמ הל ןיתיימ ןינבר ,אוה דח ןבשוח השמו םגשב ונממ דומעל

 םימוזמז .םירובינ םיאפר םימיא םיליפנ םהל וארקנ תומש העבש ץראב ויה םיליפנה (ד
 םירוביג ,הועשכ הפרנ ןתוא האורש ימ לכש םיאפר ,לכה לע תלפונ ןחמיאש םימיא  ,םיוע םיקנע
 אנינח 'רב יסוי 'ר רמא םימוזמו ,המא חיי התיה ןהמ רחאלש ותילוק חומ ןנחוי יר םשב אבא 'ר
 ויהש רמא אחא יר = ,םיקנע יבג לע םיקנע ןיבורמ ויהש 'מא ןינבר םיקנע ,המחלמ יטסיגימ ןומטידנמ

 סמוסנס | ,(די'כ ייס ס"פ) סיכנד 'פ סככ סיככד 5 | :ז"פ ₪כ עוקל 8 = :י3 עלק ןילוס 2 | :םיכפ ףופ ןטקמ ייע 1
 :'| יכ סילכד 'פל ספפוק :כי')

 | י'אד יאדכ .כזו'ְך ידכ ,ןייידיכ :נ?א [יידכ | או היה | כ:אְד אנינה ,'א אנניח ,נזךופ [אגנח 1

 םגשב ינש ,'א רשב אוה םגשב יאנש ,ןזְד אוה םגשב ,ןןפ םגשב [השמו םגשב 5 | יגאפְ הפצש ,כ'אָו [הפצ

 ןידד (פ הינובשח אוה , ] הינבשוח אוה ,'אְו הינבשוח) היגבשוחד ,זְד השמ ןידד הינובשח | י"א השמ הז

 [ח אכה* ןמ | ל [ה>** | גופ ןייתמ .יכ'אד יתיימ | ינאופד ןירד ( הינובשח) הינכשוח (ןָפ אוהו) אוה
 האמ היח השמו הנש םירשעו האמ ,8 םירשעו האמ ,) [הנש םירשעו האמ | - ןמ .'א אדהמ .יכנ?אופְד אכהמ

 השמ ימיו) ןב השמו הנש . . האמ ,י?אָד הנש (י כ'ק) םירשעו האמ היח השמו הנש (י'ָד כ"ק) םירשעו האמ ,1 םירשעו

 םיליפנ | :אפד 'ז .יכנ'אחו'ד [הענש 8 | כ'אח הנש ('א כ"ק) םירשעו האמ (ְכ וינש ויה ךכ השמו ,'א ויה

 הארש ימ לכש |[לכה -- ןתמיאש |  םיליפנ =. [(ילאְד םיווע) םיוע 4 | םירובג | ל יל [םיאפר * | יל
 תלפונ / ?אָד תלפונ ןתמיא התיה ,זְד תלפונ םתמיא) תלפונ ןתמיא (יֶזֶד םתוא) ןתוא (ןך האור היהש ,י"ָאָוִפ האורש)
 [הפרנ | ל ל .ילאזד םתוא [ופדד ןתוא * | ןך האור היהש ,יִד הארש ,?אוןפ [האורש | י?אחופד וילע (ן ןתמיא

 היהש [חומ | אנהכ רב ₪ [אבא 5 | םירובג | ןֶד 'ל [הועשכ | יא[זדד הפר ובל היה , הפר ובל ,ן ןהמ הפר
 (גהנמש) הנומש | ע יל ,ן תדדמנ ,ץֶד הדדמנ התיה ,יכגאך תדדמג התיה ,פ היה [התיה | *ךותיילוק | ן ₪

 יח ןימטידנמ [ןומטידגמ 6 | י'אְד רב ,ן יבר רב ,כ?אפ ['רב | י'ך ביי ,כפ רשע (כ הנמש) הנומש ,ָןֶזֶדְו הרשע

 ,ל יטיניגימ [יטסיגימ * | ?אד ןימורטנמ ,א ןיד , ןומיטירגמ ,פ ןיטטרדנמ ,י'ך ןיטמדנמ , ]] ןימטדנמ רב

 | יִד ורמא | ינאוד - אחא רו (נ] ןינבר) ןנבר [(ילאפד ןנבר) ןיגבי | כ'אח יטסוגמ .י"ךנ"אַופְד יטסיגמ
 | יאְד ןיטישכת ייפ =. [םיקנע | ן ינב [יבג | י"א פיד :כ'א ןיברמ :זךן םיד + נפ [ןיבורמ

 תא םוקמה שטנ םלועב ןייד ןיא 'ה ןידי אל אוהה רודה רמא ה"בקה רמוא ןודי אל א"הה רמוא רי א מ יר אתיא
 ימי ויה ךכו 'וכו וימי ויחו ןמ הל ןיתיימ ןינברו .השמ ומכ ה"מש אירטמיגב םגשב .'וכו השמו םגשב 2  :םלועה
 ןכו ,רפסה רקיעמ וניא שרדה שוריפש עמשמ גני'חמ םגו פיייכו גיייכ י"ע םג  תמייוקמ ליייכבש 'יגהו ,השמ ייח
 : ונינפלש םימעטה ינש י"פע  ושרפמ םש י"שריפבו ,רשב אוה םגשב ןינמ הרותה ןמ השמ םש ןילוחב שרדה
 ברו לודג םע הב ובשי םינפל םימ אה איי " 'ב םירבדבו ,ונינפלש קוספב םירובגו םיליפנ .'וכו תומש העבש 8
 יגסו בר םע םש 'גרותמ א"תבו) םימא םהל וארקי םיבאומהו םיקנעכ םה ףא ובשחי םיאפר םיקנעכ םרו
 יכ יב םשו ,(אירבג םירובגהו םילפנה ןאכ א"תב 'גרותמ ןכו ,'וכו אירבגכ ןוניא ףא ןיבשחתמ אירבג אירבגכ ףיקתו
 םשו ,'וכו םיקנעכ םרו ברו לודג םע םי מז מ ז םהל וארקי םינמעהו םינפל הב וכשי םיאפר יוכו םיאפר ץרא איכ
 יב יט חייכ יא םש עייעו וכו םיאפרה רתימ ראשנ 'וכו גוע קר יכ איי 'ג םשו 'וכו םיבשויה םיו ע הו גייכ יב
 ןמקלו ,גי'כ 'ב םירבד ןיבמרבו ביי 'ג גיי יד ביי בכ א'כ איי עשוהי ח'כ בייכ גיי רבדמב יכ ויט 'ה ד"י תישארב
 הקלב .הועשכ הפרנ 4 :שייייעו ('ה ו"'כ בויא) 'וכו םימ תחתמ וללוחי םיאפרה 'פה םג לובמה רודב שרדנ אילפ
 םג ןונגס ותואבו ,נ'חעו הועשכ הפר ובל םתוא האורש ימ לכש םש ץיבמרבו ,הפר ובל ןתוא האורה לכש 'יגה בוט
 אפרו ה"ספבו הועשכ ובל הפרו ויקוש לע םימ וכפשנ 'וכו אנ השג בקעיל קחצי רמאש העשב דימפ ןמקל לייכב
 ותילוקבש חומו ;82 דַצ ליעלו תילק 'ע ךורע 'יעו הברה חומ אלמו לולח אוהש ךריה םצע  .ותילוק 5 :'וכו ובל
 הב היה ןוחיפ לש ותיילוק ןנחוי ר"א אתיא םש םירבד במ אמוחנתבו ,המא חיי וכרי תדמכ היה ןהמ דחא לש
 אבא אינת 'ב דייכ הדנבו ,תומא חיי ויה וילגר ךרוא ןנחוי ר"א גוע לע תודגאב םש רי'בדבו ,תומא הרשע הנומש
 'וכו תואסרפ .שלש וירחא יתצרו תמ לש תילוקב יתסנכנו יבצ רחא יתצר תחא סעפ יוכו ןנחוי 'ר אמיתיאו רמוא לואש
 יסב וגילפה ןכו ,א"יפ ףוס רייבדו 'א דיינ תוכרב ע''יעו) התיח ןשבה ךלמ גוע לש יל ורמא 'וכו התלכ אל תילוקו
 אביו שרדב 'א א"ס םשו ,(המא םיפלא תשלש םהבג היה םיליפנה ןמ םדאה תונב ודליש םיוובגתש ז"פ ךונח
 ,(א"י יג םירבדו גיי ד'+ תישארב 'א י"רתו ג'כפ א"רדפ "יעו) לובמה רודמ טלפש גוע הז ןנחוי ר"'או 'וכו טילפה
 : 247 דצ ליעל י"מב 'יעו ווח יאזחמש רב היחא ינב גועו ןוחיפ רמ רמאד ווה יחא דועו ןוחיס הדגאה דוע םשו

 ניחבש 'יגה ראשו ןומטידנמו ,יתהגהו יטיניגמ בותכ ל"יכבו ,המחלמ ידמולמ לכמ ('םילודגה .המחלמ יטסיגימ 6
 קר שרפטו ללכ הֶל סרג אלש 'רנ רייב 'יפמו .הרזה הלמה ןורתפ .אוצמל ואלנ םימלש ןכו םיברו שרפל השק
 ילעב ויהש סמז ןושל םימוזמז שרוד ח"'בירש עמשמ ןינעה יפלו ,יקינולאש 'ד שרדמב הטמשנ ןכו ,המחלמ יטסיגמ
 .ןיבורמ ויהש | :ןישוע םימוזמש המ לכש םימוזמז ט"קלב שוריפה םעט 'רנ ןכו וקיפה םממז לכו הרובגו חכ
 ויהש םיקנע ושרדש רשפא ןיטישכת ןאכ םיקנע שוריפ םאו י'כ ינש דועו ו"יכו פ"יכ י"ע םג תמייוקמ וז ייג
 םיליפנהש חיפ ךונח 'סב רפוסמ ןכו (םידגב הבורמ ומכ םיקנע ןיבורמ ןושלה ןונגסו) הברה ןיטישכתב ןיטשוקמ

 ('ב א"יכמ ץוח) ייכ לכב אתיל ןיטישכת 'יפ הפסוההו ,תורקי םינבא תלוגסבו ןיטישכתבו םידימצב שמתשהל ו
 (יט 'א ילשמ) ךיתורגרגל םיקנעו ומכ ןיטישכת יבג לע ןיטישכת םיקנע 'יברמ ויהש שרפמש י"'כ ר"'ב 'ופמ תעבונו
 ודירוה הלעמ יפלכ םירמואו המח לגלג דע םראוצב םיעיגמ דואמ המוק ילעב ויהש םיקנע שרוד אחא 'רו ,עי'צו
 ויהש קנעה ידילי םש חלש ב"מ אמוחנתב ןכו ,ראוצ תארוהב קנע םשהמ רזגנ ןאכ םיקנוע לעפהו ,םימשג ונל
 םש הטוסו אמויבו ,שמשה תא קנוע היהש םש רימבבו ,המחה תא קנוע היהש םש אמוחנתבו ,המחה תא םיקנוע
 ינפ םיקנוע ויהש שרפמו סרוג טייכ רייב 'יפבו .ט"קלב קתעוה ןכו  ,ןתמוקב (המח) המחה ןיקינעמש קנעה ירולי
 המ ואר סימשל םירמוא ויהו הל םיוחתשמ ויהש יפל .המחה לגלג תומדב םיטישכת םישוע ויהש המחה לגלג

 3) שוט
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 הירב יביב בר  ,ןיד שי ןיד ןיאש םוקמ לכב רזעלא יר רמא ,וימגש ורימעמ ימ הזה תלדה ,אהמתא
 יניא ינא ףא ןטמל ןידה תדימ ושע אל ןה ריאמ יר רמא ,יחור ןודי אל רזעל 'ר תטישב ימא 'רד
 תמכח אלב (אכ ד גויא) המכחב אלו ותומי םב םרתי עסנ אלה דיהה הלעמל ןידה תדימ השוע
 תאד ךיה ןיד אלא םישמ ןיא .(ב םש םש) ודבאי חצנל םישמ ילבמ ותכי בועל רקבמ ,הרותה
 ןד וניא דוע ילילגה יסוי 'ר רמא ,(א אכ תומש) םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו רמא
 לע הביקע 'ר רמא ,יחור ןודי אל יי לובמה רוד רמאיו 'א 'ר  ,םימחר תרימ רגנכ ןידה תרימ
 , ןייד תיאו ןיד תיא ןייד תילו ןיד תיל (גי + םילהת) שורדת אל ובלב רמא םיהלא עשר ץאנ המ

 :'ג "ק 3"ע סילקת עכדמ ,'ס "כ סט לעוסנמ ,'ד "ס סיעפשע נ"ע לעומנס ,('ק "ק ס"פ) סיטפוש סנכ סיכנד [
 : ס"כפ ןמקל 4

 [ןיד שי" | כ'א לכ | כג'אוד רזעילא .י'אפ [רזעלא | 'ד הדימעמ | אד וזה | כ"אפד ל .*רעג'או [אהמתא 1
 נו [ןטמל | שש נ'אוד רזעילא :ל רזעיל אפ רזעלא [רזעל * | ם םשב [תטישב 2 | נאם יביב 'ר | ד ןויד שו
 -- ותוטי * | כ'או ןלעמל | י ןהל . . ,ן ןהמע השוע .ש השעא 8 | ישב ינא [יניא -- ףא | יכַאפ'ְ הטמל

 | דןגד [ה < | 'א ינא .רכג*אד יניא .ופ [ויא | יניאפד זיו .כ'או ןיא5 | לר [יכגאוְך המכחב
 |ןל :לאיד .כנאחפ'ד רמוא ('א יבר) 'ר [א ר* | ]או םימחרה | י דגנכ ,| תדימכ [תדימ דגנכ 6

 [נ"אפְד שוררת --םיהלא *7 | כגאחופד ל .'א [יחוו | אדיייל .כגחופ [ייי | ן ורמאו ובזיכו [רמאיו
 | 'א אניד | אד = לכא :כנ'אופ [תיא | ל וגו :1א רגו םילא ,] םיהלא

 יתפצקש יפל םינשה תא םהל טעממ 'ולכ םינש טועימ סהל איבמ ינירה הנש םירשעו האמ וימי ויהו שרודש
 ןינד ןניא 'וגה יפל שרפמ ו'זרהמ "יפבו ,יתבצקש ייגה אפידעו ,רכו ןמגשמ כ"חאו םגשב שרודו ז*הועב םהילע
 וימי ויהו כ''עו 'וכו םירוסי אלב בוט לכ אלמ תובר םינש ויחש לע תומל םפוסש םדו רשב םהש 'וכו םיבשוח םניא
 ןחור ןינד ןיא י"כ ריב 'יפב שרפמ רחא ןפואבו .םי'דיב םג עו 'וכו םמגישש םגשב וכו רתוי אלו הנש כ"ק
 ומצע ינפב חורה ןד יניא ךכיפל חורה סע אטח רשבה םגש ינפמ 'ולכ רשב אוה םגשב ןמצע ינפב 'ולכ ןמצעב
 ;לובמה ימכ ןירוסיב ןשגשמ ינא דימ ז"תועב םהל תבצקש םינש טועימ ןהל אלממ ינאש רחאל דחאכ םהינש אלא
 ,תלדה יריצ .וימגש 1 | :'יסופד תצקמב וסיפדה ןכו ןד יניא טוקליה יג י"פע היגה כ"מבו ,ןנד יניא הגוה א"אבו
 ,ונכ לע ודימעהל ןירוסיל םדאה ךירצ ןכו הבצנ היהתש התוא ןידימעמ ןהו היריצ לע בוסת תלדה לשמה ןויערו
 םלוכבו ,טוקליו ר"ב ייפבו םגש 'ע .ךורעבו ('ב א"וכמ ץוח) י"כ ראשב םג אתיא הז ה "יגהו ,ז"לב ןאכ תלרש המית
 הדימעמ ימ הזה תלדה ימאח תא אתיא םש לודגה 'דמבו ,וימגש הדימעמ 'יגה ריפדבו ,וימגש ודימעמ יט 'יסופדב ומכ
 אלש דע אל "יגה ישה ךורעבו ,ןימגשב וא 'ג םש ךורעבו ,ןימגושב וא ו"מ י"פ םילכב ונינפל 'יגה ןכו ,הבש ןימגוש
 רזעלא 'ר ןאכ "יגה ל"יכב .רזעלא 'ר רמא :םרג ימ ל"צו ןהל רמג ימ םש סופדה תועטו .אלש לע אל ליצו יתמגיש
 םיסופד ראשו "דו רי'פדב היכו רזעילא 'ר תומוקמה ינשב 'יגה יתנויצש י"'כב ןכא ,רזעל יתהגהו רזעיל 'ר תטישב ךוטסבו
 /(רזעלא יר איירפפ 'רבו רזעילא 'ר תטישב ויד 'קליב ךומסבו רזעלא יר ןאכ 'יגח טוקליבו ,רזעלא 'ר שןבשב אנליוו 'דבו)
 ןיא ןיד שיש םוקמב רמוא רז ע יל א 'ר םש ר"בדב שרפמו ,הלעמל ןיד שי הטמל ןיד ןיאש םוקמ לכב רמאמה יפו

 ןיד שן םוקמכו | וד י ןיד ןיאש ם ויד וכו וואי"  הורדורו אל םאו הלעמל השענ ןידה ןיא הטמל ןידה השענ םא רזעילא ר"א אלא ןכ והמו
 לכו ןיד שי ןיד ןיאש םוקמ לכ רז עי ל א ר"א םש םילחת שרדמב ןכו ,הלעמל השענ ןידה הטמל ןידה השענ
 ןיד שי הטמל ןיד ןיאש ןמזבו םימשב ןידח ןיא הטמלמ ןיד ןישוע ןיד תיבש ןמזב דציכ ןיד ןיא ןיד שיש םוקמ
 רזעילא 'ר אמוחנתב) רמא רז ע ל א 'ר םש ביימ אמוחנתבו ,'וכו ןהמ הבוגו ןידב סהילע בשוי היבקהו םימשב
 הלעמל ןיד שי הטמל ןיד ןיא םא ל'צו) הטמל ןיד שי הלעמל ןיד ןיא םא הלעמל ןיד ןיא הטמל ןיד שי םא (רמוא
 ךכל (ןלעמלט השעג ןידח ןיא) הלעמל ןיד ןיא (הטמלמ ןידה תא) ןיד םינותחתה ושעי םא רציכ (אמוהנהב "יעו
 >\--וו ץלדי ירא רזעלא 'ר הנוכנה "גה םא קפככ שי ןאכ ג חו םירמאמה ולא י"פעו ,ריכו טפשמה תא וומש ה בקה רמא

 רזע לא 'ר רמא טפשמה לע ורבעש אלא םלועה ןמ ודבא אל לובמה רוד רמאמה םדקוה ב"מ אמוהנתבו ,רזעילא
 שרדה והזש עמשמו ,םיטפשמה הלאו יוה ודבאי חצנל םישמ ילבמ ותכוי ברעל רקבמ סב ביתכ המ תדפ ןכ

, ] 

 רקבמ םהב ביתכ המ 'וכו ורבעש לע אלא "וכו לובמה רוד "יגה םש אמוחנתב ןכא .מ"ר רמאמ וסב ןאכ אבוהש
 --> --38-וו

 ושרודו וכו ןורי אל יפה יביב בר שרוד 'וכו םוקמ לכב רזעלא יר רמאש ללכה יפל .רזעל 'ר תטישב 2 = : גיי יס
 רובד אוה 'וכו ריאמ ר"א רמאמהו  ,הלעמל ותוא השוע ינא םדאב יחור הטמל ןיד ושע אל םהש ליבשב ןודי אל

 ליפ ריומשב םג 'יעו םלועל םדאב יחור ןודי אל םהב ביתכ טפשמה תא ושע אלש לע לובמה רוד רחא רבד "וכו

 ו-ו

 שרדה םע םיכסמ היהיו ,הימתב הלעמל ןידה תדמ השוע יניא יגנא ףא זכו ושע אל ןה קחודב ושרפל ךירצו ע'פב
 ןיעמבו ,איס םשב א"בא שרדמ ןוילגב ןמסנ ןכו א"אב הגוה ןכו תשוע ינ א ייגה טוקליבו ,א'ר תטישב יביב ברד
 "כו ובוב .בר הידב טפדנה ריב ייפבש ינשה 'יפב םג ייעו יוכו תשעא ינא 'וכו סח ריאמ ריא ייגה םש בויא םונג

 ןיררהנס ובישוה אל םה היבקה רמא ןודי אל רטוא אוה יוה רמוא יבר םש נ"רדאב אתיא ןאכ מיר רמאמבו)
 :('וכו םתל בישוא אל ינא םא םש תרחא "גו ,םורמב

 ב הי א"הגאב ייעו מ"ר םשב ןודי אל ןכ שרוד וביב ברו וכו ריאמ 'ר רמא יחור ןודי אל וכו תפישב 'וכו ובוב בר
0 

 וי ,

 דחא רמאמ לכהש רשפאו | ןיררהנס םהל בישומ ינא ץראב
 / - וי ו

 לע ריעהו הז שוריפ החד ןכא ,הימתב ןושלב 'וכו יניא ינא ףא שרפלו םירמאמה רבחל כ'ג רעיש ת"פיבו ,20 דצ
 תרושכ ושע אל ןה ושוריפ היהי כ"או 'וכו עסנ אלה ד"חה ןאכ טיר רמאמ וסכ םייפמש 'ה ייס אילפ ןמקל רמאמה
 ןד וניא דוע 5 : ג"עצו יחור אלו ןודי אל 'וכו ןודי אל שרוד ילואו ,הלעמל ןידה תרושכ חשוע יגיא ינא ףא הטמל ןידה
 יפלכ תטמו םימחר תדימו ןידה תדימ ףתשמש ה"בקה לש וחור יחור ןודי אל שרורש 'רגו השק רמאמה ןושל .הכו

 ילולגה יסוי 'ר םש ג"רדאב רמאמה רחא ןונגסבו ,םימחר תדמ ינפל ןידה תדמ שובכל לובמה רוד ןודי אל דסו
 אלש רע יתמיא בוטה רצי לע ערה רצי (ןד יניא םש תרחא "יגו) הושמ וניא ה'כקה רמא ןודי אל א"אה רמוא
 ועו א"ד שבתשנ לייכב .'א 'ר 6 :ושרפל כ'ג השקו ,הריבעב ןיווש םחינש םניד רזג םתחנ לבא םניד רזג םתחנ
 ןודי אל יי רמא לובמה רוד ר מאיו "וכו ןודו אל יי רמאיו שרודו ,'וכו אלה א"ד ה"דב 210 דצ ליעל י"מב
 אתקיספב ייעו) ןויד תיאו ןיד תיא לבא ןייד תילו ןיד תיל 'וכו ובלב רטא 'וכו עשר ץאג המ לע ע"ר רמאדכו יחור
 םש נירדאבו ,(ןייד תילו ןיד תיל העוצר הרתוה 'וכו ןורתו המ 'פ תלהק 'דמבו ח'כפ שיר רייובו רמועה '5 שיר
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 ףיסוא אל :ימא ןינבר  ,יגסל יגסל .(םש םש) ףיסוא אל  (אכ ח תישאוב) ףיסוא אל ףסוי יר םשב
 ןמגשמ ינירה .ושקיב אל םהו םהב הנד יחור אהתש יתַרמא ינא  ,תורודל ףיסוא אל  חנ ינבל
 רזעלא 'ר רמאד וליאב וליא ןמגשמ ינירה ושקיב אל םהו םהב הנד יחור אהתש יתרמא ינא ,ןירוסיב
 רמא ןוירוג רב אנוה יר = ,באז וא בלכ וליפא 'א ןתנ 'ר = ,וכ אצויכ םדא אלא םדאב בייחתמ ךל ןוא
 'ר רמא  ,(ג ט חיעשי) [[ידמ םויכ תותיחה] 'וגו ולבופ לוע תא יכ דיהה העוצר וא לקמ וליפא
 (םי כ פיובד) הדשה ץע םדאה יכ אכהמ הל ןייתמ ןינבר ,ןובשחו ןיד ןתיל ןידיתע קרס ינליא ףא אחא
 ןחור ןינד ןיא  הימחנ רב עשוהי 'ר רמא ,ןובשחו ןיד ןינתונ םיצע ףא ןובשחו ןיד ןתונ םדא המ
 ינא ךכרחאו הזה םלועב םהילע יתפצקש םינש טועימ םהל איכמ ינירה אלא .םה םדו רשבש ןמצעב
 ןירוסייב םתוא יתמגיש אלש לע אל יב ודרמיש םהל םרג ימ ובייא 'ר רמא ,םירוסייב ןמגנשמ

 :(118 15 עוז טכסדע) סע מ סלסק טכדע ,('ע 'ס) סו לכ סמ 'פ םלסק טכדמ 8 :ד"לפ ןטקמ 1 =

 ינא 2 | 4 וגסל וגסל ,1ך?א יגסיל יגסיל ,יִד יגסיל יגסל .?ךאופ [יגסל יגסל | כ'אָו יסוי 'ר ,יך ףסוי בר 1
 1 [ושקיב | ]  הנוח [הגד | ילאופד ןירוסייב 8 | שנןשגשמ | ן הגח [הנד | כיא'ד יל ןירוסיב --

 אוהש ,' םדאב בייחתמש ,נ1אופ [םפדאב בייחתמ 4 | | ן ןשגשמ ,1ך ןמשגמ | ?אד ושחכ ,יכנ'אפ'ְך ושקב

 .רכנואופ כאז (?ךפ וליפאו) נליפא בלכ וליפא | נא רמא ,יכ?אופד רמוא | "אך הזה םדאב .בייחתמ
 | ?ךפ וליפאו .י'רכנאוד וליפא .[וא 5 | גד ןוירג .כ?אופ [ןוירוג | 1 אמח ,ן אנוח | ?אָד בלכו באז וליפא
 תותיחה 1 ןידמ םויכ תתחה וב שגונה טבש ומכש הטמ תאו ,ן ןידמ םויכ תותיחה ,ל 'וגו [ןידמ -- תתיחה * 'וגו
 . . תאו ,* תותיכה ." . תאו ,כ תותיחה . . תאו ,'ך תותחה וב . . טבש ומכש הטמ תאו ,'א 'וגו ומכש הטמ תאו)
 ,53 [אכהמ | ?אְד ירמא :כפ הל (כ יתיימ) ןיתיימ , גן [חל ןייתמ 6 | יכ'אפדיל ןידח םויכ ןידמ םויכ (פ וב

 1א ןתונ | א הדשה ץע :יכנ?אופ םיצעה | פ ךכ [ףא | יגאד םדאה :כופ [םדא7 | ?אופד אכה ןמ

 .'או ןהל ,כגלאפ [פהל 8 | י ד | ייניא .פד ןניא .רכגאו [ןיא | "א ןב .גו ירב | (ם 'ל ןובשחו ---ןינתונ)
 ,'ר?א םהל [םהילע | יריאפדיל יתבצקש ,כנ'אְויְד [יתפצקש | ל טועמ [טועימ ** | י ןהילע ,"ָך םהילע
 | פיל אל | ןודרמש | כנאפדוביא :עו [ובייא | נו ןיד .ך םירופיב .יכאפ ןירוסייב | ך) ןשגשמ 9 | ל ןהל
 | ד םי- :עגפ ןירוסיב .יכא] [ןירוסייב | ?ך"ע יתמגישש ,ן יתשגיש אלש | ירכנאורד ידי = :"עפ [לע

 אל יב י"רתבו 'וכו אלובמד ארדד איניד רדסב םקימל ןידיתעד אישיב .אירד לכ ןונדתי אל 'א י"רתב םגרותמ ןכו
 יי: רמאיו יפל ד"לפ ןמקל ושרדנש םירמאמה ןאכ ואבותו .'וכו אלובמד ארד רתב ןמ סקימל ןידיתעד אירד ןונידתי
 יולכ יד יד .יגסל יגסל 1 = :'וכו יח לכ תא תוכהל דוע ףסא אלו 'וכו המדאה תא דוע ללקל ףסא אל ובל לא
 ייעו ילצל יוחל ומכ ולקשמ יגסלו ,(תייפי) הזב לופכל ןושלה ךרדו דוע ףיסוי אלו וז הרזגב ידש ףיסוא אל לפכש
 אל שרודו ,אוה שרדמד אמתסו רחא שרד ליחתמ ןאכ .יתרמא ינא 2 : 800 רצ ג'ת א"הגאו 212 דצ ןאמלאד
 ם ג ש ב ושקיב אל םהו םתוא תגהנמו םהב תלשומ יולכ הנד יחור אהתש יתרמא ינא רשב אוה םגשב 'וכו ןודי
 ןירוסיב ןמגשמ שרפמ םגש .יע ךורעבו ,וליאב וליא ןמגשמ יוכו יתרמא ינא שרוד דועו ,ןירוסיב ןמגשמ ינירה .ר ש ב
 ץחרמבש ןירסנה י"מ בי'כפ םילכ ומכ  דוניעו רושיק ןינע  'וכו םתוא יתמגיש אלש ובייא 'ר רמאמב הטמלו ןאכ
 תטטק ידיל ואביש וליאב וליא ןרשקמ א'דבו ןירוסיב ןרסיימ יולכ ןירוסיב ןרשקמ 'וכו ןמגשמ ייפ כ"או  ,ןמגישש
 בתכ פעל חי'אר ידידיו ,שיייעו ןמעשש ומכ ןמגישש ם"במרה 'יפ סש םילכבו ,'וכו בייחתמ ךל ןיא א'ראדכו אטחו

 גייכבו ,הזב הז םתיסמ וליאב וליא ןמגשמו ןירוסיב ןיקסעתמ סתוא השוע סגש סיילמ ןירוסיב ןמגשמ שרפל שיש
 שוגיש ןונישגשו ומכ ןשגשמ ינירה ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפב שרפמו סרוג ןכו ן ש גשמ םימעפ 'ב ןאכ "יגה
 םהב ןד אהי ימ 'וכו יתרמא ינא י"'כ ר"ב 'יפב שוריפה ןושל ןכא ,(ןשגשמ י"שרג 'ב א'יכ ןוילגב ןמסנ ןכו) בר
 (גיִכ 'ז םירבד) הלודג חמוהמ סמהו ןרסיימ ינא (ןירוסיי שוגשב א"*יכ ר"'ב 'יפב) םגשב רשב אוה םגשב ביתכד ןירוסיי
 םשגוש םגשב א"ד שרפמ ט"קלב םגו ,יוכו ןינד ןיא ג'ביר רמאמב הטמל נ"'חב עיייעו בר שוגיש ןונישגשו ןנימגרתמ
 אל ומכ ןודי אל ומגרת םיעבשה םוגרתב םגש עודיו ,םהב הנו ח יחור אהתש םימעפ 'ב ןאכ ייגה וי"יכבו ,ןירוסיב
 ימא -ןירוסיב וכו יתרמא ינא בותכ לי"ייכבו ,םלועל םדא ינבב יחור ראשי אל 'ח 'ח םילבויה 'פב ןושלה ו
 יא א'יכבו ריפד שרדמבו ,'מאד וליאב וליא 'וכו יתרמא ינא רפסה בתכב הארנכ ףסונ יטיש יניבו 'וכ\ רזעלא 'ר
 ולא ןמגשמ ינירה 'וכו יתרמא ינא דחי םירמאמה ינש ובכרוה יקינולאש 'ד שרדמבו ,ןושארה רמאמה אתיל כיכבו
 ,ןהמ עבתנ וניא ונידו םדא י"ע ןיבייחתמ ןניאש היחו המהב אל לבא וב אצויכ םדא אלא 4 | :ןירוסיב ולאב
 ערל םדאב םדאה טלש ךשא תע שרדנ םש תלהק שרדמבו ,'וכו םדא י'ע ןיבייחתמ באזו בלכ וליפא רמוא נירו

 ךל ןיא רזעלא 'ר רמא ל"הזב םירמאמה םש ואבוה כ'חאו טלשנל ול ערל איה תעו טלושל ול ערל איה תע 1
 ולופאו לקמב וליפאו רמא ן תכני 'ר םדאה טלש רשא תע 'נש וב אצויכ םדא אלא הז םדא ידי לע בייחתמ אוהש
 וליפא ןוירוג רב א מ ח 'ר רמא ןיד ה םו יכ ןידמ םויכ 'וגו ולבס לוע תא יכ ינש הז םדא ידי לע ןיבייחתמ העוצרב
 ,(יג יט תיעשי יריכמ 'קליב 'יעו םש תשבושמ 'יגתש 'רנו) 'וכו ןינברו ןובשחו ןיד ןתיל ןידיתע קרס ינליא וליפא באז
 אחא ר"א וב אצויכ םדא אלא הז םדא י'ע בייחתמ םדא ןיא ול ערל 'וכו רשא תע אתיא ב"מ תלהק שרדמבו
 ןכו . ,ןידה םויכ גיל .ג"יכו ו"יכו ל"יכבו ,'וגג םדאה םד ךפוש 'נש םדא ידיל ןיבייחתמ העוצר וליפא לקמ וליפא
 רמולכ ןידמ םויכ תיתחה 'וכו הטמ תאו 'וכו לוע תא יכ ד"חה םש שרפמש ןידה םויכ גיל ר'ב 'יפב םגש עמשמ
 ליעל ג''חב ןכו ,פ"יכב םג 258 דצ הטמלו ג'יכו ו"יכב היכו .ןייתמ 6 :'וכו הטמח ןוערפ ןיד והזו תרבשו תיכד תותחה
 ,ןד יניא יוגש טוקלימ ץוח ןינד (ןניא) ןיא םירפסה לכב ה"כ  .ןינד ןיא 7 | : אתא ןמ לעפא ןינבב תיתא 92 דצ
 םגשב 'וכו עשר ךרד בוזעל םה םדו רשבש תעדל ןמצעב ןחור ונד אל 'ימחנ ןב י"רא בוט חקלב שרפמש ומכ רמאמה 'יפו
 תורעהב שייויעו) רמוא אביקע 'ר םש ג"רדאב שרדה ןכו ,'וכו רשב םה םגש ןתעדב בישהל ועדי אל רשב אוה
 םש םייסמו) םדו רשב ןהש ןמצעב ונד אל םה ה"בקה רמא םלועל םדאב יחור ןודי אל רמוא אוה ירה (שיזשר
 ינו יתַגייצָש י'ַבְבְו ר"פדב םג אתיא יתפצקש ייגהו ,(ווכו ונממ רוס לאל ורמאיו הָלְעַמ יפלכ ןחור תא וסיגה אלא

1( 01006097. 



5 

 גו וכ השרפ תישארב 200

 1?אםיעשרה תא טהלמש אוה םוי אלא םניהינ ןיא [ימא] שיקל שירו יאני 'ר (ימאד) םיקירצל ךכש ןתמ
 יונ ןויצב ול רוא רשא יי םאנ םניהיג שי ימא ןינבר .(טי ג יכאלמ) םויה םתא טהלו יעט המ
 עשרה ףוגמ האצויש איה שא אלא םניהינ אלו םוי אל .רמא ייעליא 'רב. הדוהי 'ר ,(ט אל היעשי)
 ירב הדוי יר רמא ,(אי גל םש) םכלכאת שא םכחור שק ודלת ששח ורהת י'עט המ ותטהלמו
 הנדנל חור ריזחאש העשב אחא 'ר םשב אנוה 'ר ,םלועל ינפל תונודינ וללה תוחורה ןיא רוע ייעליא
 יחור אלממ ינאש העשב םהב יחור אלממ יניא אבא רב אייח 'ר רמא  ,ןהינדנל ןחור ריזחמ יניא
 תאו דיהה ףוגה לכב תקובנ איה ריתעל לבא הירביאמ תחאב תקוכנ איה הוה םלועבש יפל םדאב
 :אנוה יר ,םלועל הזה ןירב ןד יניא רוע הריתב ןב ןדוי 'ר רמא ,(זכ ול לאקוחי) םכברקב ןתא יחור

 : דע .'כ עוקלי 8  :סייעש יכ ללקוסי 'קלי ,סע 'קלי 6 | :כ''םו 46 15 לי 1

 .ןתא יחור תאו ימאנש אבל דיתעל . . . ,'א אבל ריתעל . . - ,יכ פד םיקידצ לש ןרכש ,ן [םיקידצל רכש
 | ל ל :כא ירמא . - .ג1ד ןירמא (] ןוהירת) ןוהיורת .ם רמא [מא* | גו ייגי | "ל ימאד | "אד םכברקב
 המ ,ן[עט המ9 | נטהלמ אוהש | כ'א 'ל אוה | כאד אבל דיתעל (%א םגיהיג) םניהג ,]ןפ םנהיג
 טהילו שקל העשר השוע לכו םידז לכ ויהו רוגתכ רעוב [1ך אב] םוי הנה יכ | כא ינש ,!ְך המעט יאמ . ן מעט

 /גופ סנהיג | כגפ רוגתכ רעוב אב (כ םוי) םויה הנה יכ ,ן 'וגו העשיר . . רעוב םויה הנה יכ ?א'ְד אבה םויה םתוא

 ,כנלאפ [רב 8 | 21 םילשוריב . . רוגתו אד םלשוריב ול רונתו ['וגו | 'א שא לש םניהיג ,(ךומסב ןכו) ך סניהג
 ,ג'א [האצויש | ןפ איה תע ,2ל אוה שא [נא ד איה* שא | (ךומסב ןכו) כ"אפד יאעלא .גְ ייעלא | !אוד רב
 8 עשר םדא לש . . גאו ד עשר לש ופוגמ | ןפ אצוי (ן שאהש) שאש ,כ אצויש ,?א תאצוי 'יהתש ,ך חאצוי איהש
 [כג?אפ 'רב * | הדוהי | ל יוגו ,?א פ םלכאת . .םכחור [כ'אְך םכלכאת--םכחור * | כ ןתטהלמו 4 | כ םיעשרלש ןפוגמ
 | עילוללה | 'ךכאו תורודה [תוחוהה | ירעפ ל ,ָך. = יחור ןודי אל והמ :כנַאַויְד [דע 5 | וְדְל רב
 ינאש [עכאו"ל ריזחאש * | 5 אגוה בר | י'ךְופ םלועה ,ל םלועב [רעכנאהד םלועל * | 3ך םי- ,?ךנ ןינודינ
 ,?ףכנ'א ינא ןיא 6 |  י ןהינדנל | י ןחור .?אָד חורה .רעכגו [חוה | פ ריזחמ אוהש ,לריזחהש /לףנ*אְד ריזחמ

 | ייל .*א ןוה .?ך םה- .ל ןהידנל ,ן ןהינדינל ['רעכנפד ןהיגדנל * | 'ךכל חור [יעג*אופד ןחור * | פ וניא
 ,"רעכנ'אפ [תחאב | (םש) יכנ תקדבנ ,ן תקזגמ | יאְד איה חורה :1א חורה ,(לאקזחי) ירעכנופ [איה

 ,ן רבאמ ,י'ָד וירבאמ ,?אָך וירביאמ .(םש) י!ךַכ הירבאמ [ירע'א"ל הירביאמ * | א 'אב ,י?ףֶוִד דחאב

 | (םש) יכגל תקדכנ ,ן תקזבמ [יעאפד תקזבנ * | ןאובל ,יכנאפְד אבל - 'ע [דיתעל | 5 הירבעמ , גל הרבעמ

 | אבל דיתעל [פלועל | כא הז | ?אד ןידה תא .רג'א ןידכ .יכופ [ןידב | ל ינא [יניא ** | יל דוע | ן רב 8

 לש ןוכש ןתמ 'וכו העשב יחור ןתונ יניא ה"בקה רמא יסוי ריב לאעמשי יר רמא קי"דרבו ,םיקידצל רכש ןתמ
 וניא בותכ לי'יכבו ,'ב אייכב קר דוע אתיאו ריפדב םג אתיל יוכו יחור תאו ינש ורב ףסונש המו ,ני'חעו םיקידצ
 רמאמבו ,יניא היגהל קריחו ירצב דוקנו ריזחמ ינא בותכ א"רשב היר רמאמב הטמלו קריחב דוקנו 'וכו ןתונ
 יאני יר "יגה קיררבו יתחגה ןכ .ימא שיקל שירו יאני 'ר 1  :יניא כ'ג יתהגהו ןד ינא דוע בותכ בייב ןדוי ייר
 ןיד המ שרפל בגא ךרדב ןאכ ואבוה םירמאמהו ,נ'חעו 'וכו אלא אבל דיתעל םניהג ןיא ןירמא ןוהיורת ל"ב שירו
 אל ונייהו אבל דיתעל םנהיג ןיא שרפמ י'כ רי'ב 'יפבו ,םיקידצל רכש ןתמ ןתונ היבקהש העשב דיתעל םיעשרה
 ורמא ירהש ע''צו ןיד ןושל ןודי אל ב"הועל םדאב יתמשש יחור םנהיג לש ןינידב ןודי אל םלועל םדאב יחור ןודי
 ןינודנ אלו ןייח אל ןניאש  .'וכו תוחורה ןיא דוע 5 :תייפיב עי'יעו ןינודנ כ'או םיעשרה תא טהלמש אוה םוי
 ןב יירל רחא שרד ונינפלו ,222 דצ ליעל םג ייעו םש אתיירבב אריתב ןב י"ר שרדש ומכו ע"סהו הנשמה תטישכ
 ינפמ םלועה ינפל שבתשנ 'יסופד תצקמבו ,ו'דו ר"פדב םג 'יגהש ומכ ם לו ע ל יתהגהו ,'וכו ןד יניא דוע הריתב
 וללה (תוחורה) תורודה ןיא יחור ןודי אל יעליא ר"'ב י"ר רמא סרוג קידרבו .(ל"דרה 'יחבו מיידיב 'יעו) םלועה
 יניא וכו רחא רבד אתפסותבו 'וכו םירמוא םירחא ימלשוריב שרדהכ | .ריזחמ יניא 6 :נ"חעו םלועל ינפל תונודנ
 עטק ןכו 'וכו העשב איד עטקו רמואה םש טימשה טוקליבו ,'וכו רמא ןנחוי 'ר םש במ אמוחגתבו ,'וכו ריזחמ
 ןכא ,יתהגה ןכ .ןהינדנל :יוכו העשב א'ד ,יגה ןאכ רבב םג ךורעה לעב ינפל היהש ליינ ןיאו 'א ןד 'ע ךורעב
 םה'דנל ולא תוחור ריזחמ ינא ןיא הנדנל חורה ריזחמ ינאש העשב ןוךי אל רמא א'רשב היר ייגה ק"דרב םג
 הגתמ תארוהב הדנו ןדנ םש לאקזחיב ארקמב אצמנש ומכ קתרג תארוחב םג ןדנ סע ףדרג םש הדנ ילואו ,גי'חעו
 תא ןיאלממש ומכ ב'הועל םהב יחור אלממ יניא שרודו ןדנ ןושל ןודי כ'ג שרפמ א"בחר .אלממ יגיא = : ןגתאו
 וחור תא היבקה אלמי אל לובמה רוד לבא ףוגה לכב תזרפנ המשנה דיתעלו 'וכו ז"הועבש יפל הנדנב ברחה
 'ףדמבו ןאכ טוקליו 'בו 'א אייכו פ'יכבו 'יסופדב ןכו ,יתהגהו תקדבנ 'ב םעפו תקזבנ 'א םעפ בותכ לייכבו ,םהב
 קזובש הזכ ג'יפ שיר ןמקל ומכ רוזיפ ןושל םש יפו קזב 'ע ךורעב היכו תקזבנ םימעפ יב 'יגה 125 'ומע לודגה
 :ס"לב קזב תארוה ןכו תרזפמ תקזכנ ר"ב 'יפב שרפמ ןכו 'וכו חלמ ןיקזוב דייימ י'פ ןיבוריעבו ןכו תפג
 הרבעמ תחאב 'יגה ןכא ,היר ב יא מ רפסה בתכב 'רנכ הגוהו ה ר ב ע מ תחאב בותכ ל"יכב  .הירביאמ תחאב 7
 תרבעמ 'יגה סע םיכסמ הז 'פו ,דחא דצמ שרפמו הירבאמ סרוג טיייכ רי'ב ייפבו ,פ/יכו ג"יכ י"ע םג תמייוקמ
 ,ב"יכו 'א אי/יכבו ריפדב ספדגה רי'ב 'יפבו םש ךורעבו לי"יכ תחגהב (הירבאמ) הירביאמ תחאב 'יגהב םגו ,הירבעמ

 יוסופדב קר | אתיא וז ייגו ,(וירבאמ) וירביאמ דחאב לילהש קפקפל ךירצ (לאקזחי 'קליב הירבאמ אתיא  דועו)
 המשנהש ליזה יומאמ דגנ אוהש השק רמאמה ףוג םגו ,(וירביאמ 'אב 'ב א"יכבו) .לודגה 'רטבו ןאכ טוקליבו
 אובמב אמראפ י"כ אמוחנתב םש ר"במ קתעוהש ןמאמבו) םש י'מבו 184 דצ ליעל 'יעו ףוגה תא האלממ
 (ונממ תחרופ דימ דחא רבאב הרד וליאש םירבאה לכב תרזופמ המשנה יכ עדתו דוע ףסונ 'א ח"ע אמוחנתה
 .וניאו ,תקזבנ איה חורה םדא לש וירביאמ הזיאב שרפתנ אל ןאכ םגו ,חור רצוי הידב םש י"מבו 128 דצ ליעלו
 .איה אבל דיתעל לבא םייסמ לאקזחי 'קליבו ,ג'עצו םייח תמשנ ויפאב חפיו םדאה תריציב שיימל ןאכ א'בחרש 'רנ
 רמאמה ביכרהש 'רגו ,םכברקב ןתא יחור תאו המישנב אבל דיתעל לבא יוכו ןיפאב הפיו ז"הועב ףוגה לכב תקדבנ
 ,לובמה רוד ירחא םלועה תורוד לע לובמ דוע אביש .הזה ןידב 8 : 182 דצ ליעל דייפ ר"במ רמאמה םע ונינפלש

. 
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 תונזה ןמ ץוח ופא ךיראמ היכקה לכה לע  עשוהי 'ר םשב ןומיס .ירב הדוי 'ר  הירזע 'ר= ,םיערה
 עשוהי 'ר = ,( ו תישאוב) 'ונו החמא י*י רמאיו הירתב 'תכו יונו םיהלאה יגב ואריו ימעט המ
 ,ונממ ןילבקמ ויהו  םיימורס לע םימחר שקבמ טול היה הלילה ותוא לכ הירפ רב םשב (יא) יול ןב
 (בי פש םש) הפ ךל ימ דע ורמא שימשתל (ה טי סש) םתוא העדנו ונילא םאיצוה ורמאש ןויכ
 8 :תושר ךל ןיא ךליאו ןכימ ,היירוגינפ דמלל ךל היה ןאכ רע

 ו ןחונ ינאש העשב םהב יחור ןתונ יניא לאעמשי יר רמא וגו יחור ןודי אל ייי רמאיו (

 ,בי'פ י'פ ןיכדסנפ ,די'פ יל 'קמי 6 | :כ"פ ןטקל ,ד"פ 'כ עוקלי 2 :'ע "קס 6כיו םוסנפ ,דייי ייס סכיו 'ע סמוסנפ 1
 כ'מ ספוסנס ,נ'לפ סייג כ"'כרפ ,'5 ס"ק ןיכדסנכ ,יכ ע'כ י"'פ ןיכדסנפ 'טוכי ,ג'יפ ןיכלסנכ לספקופ ,דייפ טיכ סלוע לכדפ
 :'מ "ס םיטסכב

 ףיראמ | יול ןב =. [עשוהי | כא פד הדוהי 'רו ,ן ןדוי יר ,] הדוהי 'ר | ?אך םיערו םיבוט ,* םיערהו םיבוטה
 המו ,יַפ [יתכו | ,] ימעט יאמ ,'ָך הימעט יאמ ,יכאפ םעט המ 2 | כנ"אזד תונזמ | א ךיראמ אוה , ן ךיראמ ,ן הייבקה

 שקבמ | 'א הליל | יִד התוא .כנאופ [ותוא | אד ל .כנ'אפ 'ר .ן [רג | דרב [ןב 8 | כגאזדו 'תכ המ ד 'תכ
 יי'אפ [וומאש 4 | יכנאפְ ודימ ,ן [ונממ | פ םימודס ןתוא ,יִכאְד םיימודסה ,גזְךְו [םיימורס | א טול
 ךל ימ דוע ,"7 הפ ךל ימ דוע ₪ .יכאפ [הפ | רוע | ול =, [ורמא* | י דימ -, [שימשתל | כנאְוְד ול ₪
 ,י אירוגינפ דמלל | ?אד יל .ינ'אזחופ תושר =. [ךל -- דע 5 | ך ןתח ,ן הפ המ ,ך אמופ הפ ךל ימ ,ָןְזְד םופ
 ,כ'אְך אירוגינס םהילע דמלל .יפ [תושר | ?אָד םהילע אירוגינפ דמלל .כנ'אזדופ אירוגינס (פ ןהילע) םהילע דמלל
 /1א - םדאב יחור ןודי אל יאמ [ומא | יכ םלועל םדאב ,אָד םדאב [רגו 6 | | ןא] אירוגינס . . דמלל תושר
 הי'בקה רמא [יגיא | ] יפוי ירב ןועמש :כנאד יפוי (ך רב) ריב ,פ [לאעמשי | 1 ₪ םדאב סהב יחור ןתונ יניא

 | 'א יחור ,] םכב חור ,1ףך חור . . ?ךכ יחור םהב | א ינא םא ,כ יניא

 םשב יול ןב עשוהי 'רו פייביר םשב הירזע 'ר 'יגה םש רי'יוב .'וכו הירזע 'ר 1 :'ח 'יס בי'לפ ןמקל םג 'יעו םיערהו
 םדאה לחה יכ יהיו ינש ןייגס ןיירק היל תיאו דבלב תונזה ןמ ץוח וחור ךיראמ היכקה לכה לעש וניצמ ארפק רב
 תישארב אמוחנתבו ,םדאה תא החמא י*י רמאיו םדאה תער הבר יכ י'י אריו םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו
 המ 'וכו ינב ואריו ביתכ המ הילע ווטצנ אלש דע האר המיזה ןמ ץוח רתוומ היבקה לכה רמוא הירזע ירו םש
 ארפק רב םושמ רמא לי'ביר םש אריו ב"ימ אמוחנתבו ,'וכו םימודסב ןכו 'וכו החמא 'ה רמאיו םחניו וירחא ביתכ
 וצרפש יפל םימורסה ףא הימחנ רב עשוהי רי'א הב עגונה לכ הקני אל ינש תונזמ ץוח רפכמ היבקה לכה לע
 היב ירק ביתכ דע שרוד .'וכו ךל ימ דע 4  :'וכו רתוומ הייבקה לכה לע 'יגה םשו אריו אמוחנתב 'יעו 'וכו תונזב
 ןאכמ םדעב ץילמהל 'ולכ (!הירוגיגס רמלל הפ ןוחתפ ךל היה ןאכ דע ןטק התפב הפ היב ירק הפו חתפב דע
 'וכו ותוא לכ (יא איכק י*הבמבו 202 רצ ליעל י"'מב 'יעו) הידפ 'ר םשב לי'ביר ליייכב 'יגה נ"פ ןמקלו ,'וכו ךליאו
 ןיא ךליאו ןכימ אירוגינס םחילע רמלל תושר ךל היה ןאכ דע הפ ךל ימ דוע ול ורמא רוכו ןויכ ודימ םילבקמ ויהו
 הפ ךל ימ דוע 'וכו ןויכ ונממ ןילבקמ ןיהו 'וכו הירפ 'ר םשב ל"ביר םש 'יסופדבו ,איירוגינס םהילע דמלל תושר ךל
 היגח א'אבו ,גי'חַעָו 'וכו דמלל תושר ךל ןיא ךליאו ןכימ 'וכו דמלל תושר ךל היה ןאכ דע הפ ךל ימ דוע היב ירק
 דמוע טול היה הלילה התוא לכ רמא ארפק רב םשב לי'ביר םימודס 'יגה סש רייובו ,'יסופדה 'יגכ ןאכ םג ןכ
 דוע טול לא םישנאה ורמאיו דימ שימשתב םתוא העדנו םישנאה היא ול ורמאו ואבש ןויכ אירוגינפ םהילע רבדמו
 : וכו ונחנא םיתיחשמ יכ ךיתונבו ךינבו ןתח אלא אירוגינס ןהילע דמלל הפ ןוחתפ ךל היה ןאכ דע הפ ךל ימ.
 ער ול ןיאש ןו ד י אל שרדהו ,יוכו העשב ב"הועל ם ל וע ל שרודו ,מ"החתב ודמעי אלש .םהב יחור .ןתונ יניא 6
 רעיש ןכו הנדנ ןושל ןודי אל ונייהו 'וכו ןתונ יניא שרפמ י"כ ר"ב "יפבו ,*"ר ירבדב ןאכ ררבתנ אל ארקמב
 ןדנ ןושל ןודי אל שרוד לאעמשי ירש ליינו ,ןכ עמשמ אלו ,ךומסב א"ר םשב אנוה 'רדכ ןודי אל 'יפ היהיש ת"יפיב
 יע גי" ארודהמ סוינעזעגו אינודנ 'ע ל"תמע ייעו (ג'ל זיט לאקזחי) ךינדנ תא תתנ תאו ארקמב ןכו ןתנ ומכ ןדנו
 ףוגל יוניכ ןדנו (זיכ א'כ א"תד) הנדנ לא וברח בשיו ארקמב ומכ קתרנ ןדנ ןושל ןודי שרוד אירשב הירו ,'ב ןדנ
 םהינשו ,ןיד ןושל ןודי שרוד ייעליא 'רב י"רְו ,הנדנ וגב לאינד הנא יחור תירכתא ו"ט 'ז לאינדב םג חורה ובש
 ןודי ונינפלש םירמאמב םיאנתה ראש ושרד ןכו ,וללה תוחור ןחור ונייהו םהב יתמשש יחוו םדאב יחור ישרד
 ב'הועל קלח ןהל ןיא לובמה רוד 'ג םש הנשמבו ,קלח 'שוריב םג קוספה שרדנ תוארוהה ולא שלשבו ,ןיד ןושל
 ינת יוכו חמיו אמעט המ אובל 'יתעל ןיאור ןניאו םש אדומלתד אקספבו ,םלועל 'וכו ןודי אל ינש ןידב ןידמוע ןיאו
 םהב יחור ןתונ יניאש יחור ול ןודי אל רמוא הדוהי 'ר .םלועל םדאב יחור ןודי אל ינש עמשממ רמוא הימחנ 'ר
 ינאש העשב םהב יחור ןתוניניאשיהור ולןודי אל רמוא ש"ר םדא ינבב יחור ןתונ ינאש העשב
 יחור שרוד יירש 'רנו) הנדנל הריזחמ יניאש יחור ול ןודי אל םירמוא םירחא 'יקידצ לש ןרכש ןת מ ןתוג
 ילואו ,םלועל קיידמ שיירו 'וכו ינאש העשב םלועל םדאב יחור הטמל ךשמנו יחור ול ןודי אל הלעמל ךשמנ םֶדאב

 לובמה רוד ייגה ןירדהנס ילבבבו (ס'ד 'יעו) תוינשמבש הנשמבו /(411 דצ בי"ח תיהגאב םג ייעו לאעמשי 'ר
 ורודו 'וכו היה לובמה אתיא םש ע"סבו ,חור אלו ןייד א ל םלועל םדאב יחור ןודי אל ינש ןידב ןידמוע ןיאו וכו
 ב"הועל ןייח ןניאו 'וכו םהֶל ןיא לובמה רוד םש ןירדהנס אתפסותבו ,םלועל יוכו ןודי אל ינש ןינודינ ןניאו ב"'הועל ןייח ןניא
 םלועל םהב יחור אלו ןודי א ל םלועל םדאב יחור ןודי אל יי רמאיו 'מוא אריתב ןב .הדוהי 'ר 'וכו חמיו ינש
 אל ימוא יסוי 'רב םחנמ 'ר הנדנל םחור םהל ריזחמ (יניא ליצו) ינא םוקמח רַמא ןודי אל י"' רמאיו רֶחא רבד
 לכה ןמ רתוי ןהל תשק םיעשר לש ןחור לבא םיקידצל בוט רכש םלשמ ינאש העשב ןד יניא םוקמה רמא ןודי
 לודגה 'רדמב ע"יעו םש ןירדהנס ילבבב אתיירבה ןושל ייעו וכו (םכלכאת שא 4 םלכאת שא םחור 'גש
 תרחא הטשבו ,יוכו ןודי אל רמוא אוה ירה ןונגסב ונינפלש קוספ לע .םיאנתה תושרד וררסנ םש גיירדאבו ,125 'ומע
 ןרכש םהל לופכאש דע ןתוא ןד יניא ה"בקה רמא 'וכו יחור ןודי אל א'הה רמוא אטרפ ןב רזעלא 'ר שרדה םש
 שפנ דוע ארוב יניא ה"בקה ךמא ל"ר רטא םש בימ אמוחנתב יארומאד אתגולפו ,יוכו םתימי בומב ולבי 'נש
 ינש ןינעכ םהל ןריזחמ יניא ילצא םהיתושפנ ולעישכ ןודי אל והמ רמא ןנחוי 'ר םדאב יחור ןודי אל ינש םדאל
 ןתונ ינאש העשב יחור ןחונ יניא יסוי ריב לאעמשי ר"א 'ג בוט חקלבו .הנדנ לא וברח בשיו ךאלמל יח רמאיו

 1) טטעמס.
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 אלבו רעצ אלב םימי ובריהש 'מא שיקל שירו אניח 'ר ,םיהלא ינב  ןתוא ארוק אוה המלו
 םהלש ולמייש ידכ ימא ןינבר ,תונובשחה לעו תופוקתה לע רומעל ירכ יסוי 'ר םשב אנוה 'ר ,ןירוסי
 :םהירחא םיאבה תורודלשו

 הלעובו סנכנ לודג היה הלעבל התא םיביטמ ויהשמ 'תכ תבפ ןדוי רמא הגה תובוט יכ

 הז ורחב רשא לכמ ,תואושנ וליא םישנ םהל וחקיו ,תולותבה וליא הנה תבט יכ ריהה הליחת
 רוכזל  תויפמומנ ובתכש דע םלועה ןמ וחמנ אל לובמה רוד ףסוי יר םשב אנוה יר :  המהבו רוכז
 תאו םיפיה תא תגרוהו םלועל האב הייסומורדנא תונז אצומ התאש םוקמ לכב יאלמש 'ר רמא ,המהבלו

 : סייכ "יפו סט םיטלכנ כ'ע סעוסנפ ,'ע ייפ ג"כפ סנכ לכקו 6 :ג"5 "ק םיטסכנ נ'מ לעוסנס ₪ |: סט עוקלי 4
 : כי "כ םיטלכב לעוסנס ,נ"ל 'יכ ט"פ סבכ לנדעב ,'ס ז"י ס"פ סטוס יטוכי 7

 (כ והיורח , 2 ןוהיוורת) ןוהיורת [ימא | פ ןנחוי [אנינח | ינ?אד םיהלאה ,כ'א]פ םיהלא | אפד ל .יכנו [אוה 1
 | גופ ףסוי | *אד אגח .] הנוה ,ן אנוח .ךכ'אפ [אנוה | כאופ ןירוסיי 2 | וברהש | ן 'מא ןוהירת , כא ןירמא

 ןיאבה 8 | ך םרוד לש ;י ןהלש תא | ולטיש | כ"א תולזמה לעו תונובשחה ,יִרָנ תולזמה [תונובשחה | .ג קוסעל [דומעל
 | י ןהמ לודגה ,ן ןהבש לודג | י יל היה | יכאד השא .ענחו התוא | ד ןיבייטמ 4 |  ןיגורחאה ,י ןהירחא
 רשא לכמ .-, [םישנ | יי תייונפה [תולותבה | יעכנ'אחופ תובוט 5 | 5 הלעובו סנכנ ,ןֶד הלעובו הלחת סנכנ
 | נו הנוח יר ,ץ אנוה בר | עכנ?א רכז 6 | א םישנאה . . ,ינ"א חוד םישנא ישנ ,1) תואושנה | ?אָד ורחב

 '%ַ) תויסמג ,?ך תויפומיג ,ך יויסומג,ץ] תויסממג .א תויפוממג ,ן תויסומומג | ?אָד וחומינ ,יעג!אופ [וחמנ | ןפ יסו

 ,ך איסומורדדנא | ל ל [אצומ** | ע לכ | ל המהבו [המהבלו ** 7 | כנא רכזל | לע ןוקיסמומג ,ישפ תויטממג
 י"ד האייסומולורדנא , 'א האייסומולדנא ,ככ ןויסמורדנא ,א ןויסומורדנא ,ן איסימורדא ,ז) האיה ,ןד איה , 1 היסמורדנא
 יא םיערו םיפי ,עכנזחופ [םיערה--תא | יז גרוהו | יו יל םלועל | עכ'א אב | ם איסמלורדנא , 1 איסומלורדנא

 רמכ 'ע ךורעבו כייכו ו"יכו גייכב ייגה תומוד ל"יכב תירקיעה ייגהלו ,ימומ ןמ יטיש יניב הגומו קחמנו לייכב הייכ
 תונברק בירקי ימל וא םדאה עבשי ימב םיליספה תא ןיבנוג םירמוכה לשמה "יפו ימו מ ן מ ב ל"צש רשפאו ,'ב
 ח"רו ,הלעמל ךשמנ וניאָו םיהלאה ינב שרפל רחא שרד .ארוק אוה המלו 1 = :םהירמוכמ םילודגה ןמ הצרפהו
 ןינברו וכו אנוה 'רו ןתוולשבו ןתחלצהב םיהלאה ינב וארקנ ןכלו 'וכו רעצ אלב םימי וברהש ןירמא שיקל שירו
 המל ךכ לכו ןירוסי אלבו 'וכו וברהש םירמאמה רכחו םירמואה תומש טיסשה טוקליבו ,םימי וברה המל ןישרפמ
 חקלב ןכו 'וכו ןירמא ןוהיונרת לירו חי"ר ייגה ק"דרבו ,טוקליה ןושל י'פע ןכ והיגה כ"מבו א"אבו ,'וכו דומעל ידכ
 אנח יר ייגתו ,78 רצ ליעל י"מב 'יעו ףסוי 'ר םשב ה"ר ךומסבו .יסוי ר םשב 2  :גיחעו 'וכו ורמא והיוורת בוט
 תובר תונויפנו םהירקמו םימשה יבכוכ יבצמ יפולחב ןייעל םימי ךרוא ךירצש .דומעל ידכ | :86 דצ ליעל ומכ
 רומעל ידכ םימי תוכירא םהל ןתינ ךכיפל רמא הייר שרפמ י'כ ר"'ב ייפבו ,ת"פיב שריפ ןכ 'וכו םירבדה יתפומ איבתל
 וכולה רמוגש לזמ שיש םהירחא םיאבה תורודל ןתוא ורפמיו םהב ןיאיקב ויתיש תולזמה לעו תופוקתה לע
 רמג דע ,ותלחתמ ותוא ןיאור ויהיש ידכ וכוליה .רמג דע הייבקה ןמייקו (שייייעו 77 דצ) ליעל 'ירמאדכ הנש תואמ
 ידכ םהילע ומש ריכזה םיהלאה ינב וארקנ ךכל איד םש דועו 'וכו תורודל רבדה ודמליו וב ןיאיקב ויהיו וכולה
 ויח אלמלאש ןירוסי אלבו רעצ אלב םיטי וברה ךכל םש שרפמו 'וכו ולטיש ידכ 'מא ןינברו ,תופוקתה לע ודמעיש
 םיאכה .תורוד תונערופו ןתונערופ לבקל ןידיתע ויהש ינפמ םתאס ה"בקה שידגה לבא םהילע רפכתמ היה ןירפיתמ
 ,רכו הלש תא לוטיל הדיתעש 15 דצ ליעל ומכ 'וכו םהלש ולטיש ןושלהו ,םהירחא םיאבה תורודה לכ דגנ וקלש
 תולזמה לעו תוגובשחה לעו תופוקתה לע קופעל ידכ םימי וברח רמא יפוי רישב אנוה 'ר שרפמו סרוג ק"דרבו
 שרודו הבטה ןושל םגו הדיחי ןושל .'תכ תבט 4 : ניחעו תולזמה לעו 'וכו תופוקתה לע איי רעש הדיקעב 'יגה ןכו
 בותכה סעטו 'וכו הגה תבט יכ ד"ההו 'וגו סנכנ לודג היה הלעבל ןהמ תחא לכ יולכ התוא ןיביטמ ויהשמ ייר
 דתה תלמ ייע ןאכ םירמאמה רוביחו ,'וכו תואושנ וליא םישנ םהל וחקיו תולותבה ולא הנה תבט יכ שרודש ומכ
 םדאה תונב תא 'וכו ואריו םש 'יגהו ,םש תישארב במ אמוחנתב םתס היל סירג ינשה רמאמהו ,תצק םגמוגמ
 לעו רכזה לע ףא ורחב רשא לכמ םישנא ישנ ולא םישנ םהל וחקיו תויונפה ולא הנה תכט יכ תולותבה ולא
 יישריפב שרפמו סרוג ןכו ,לודגה 'רדמכו בוט חקלבו יא בט 'ע ךורעב םג אתיא ה תו א ןיביטמ ויהשמ 'יגהו ,המהב
 הפוחל הפינכהש התוא ןיטשקמו ןיבייטמ ויהש ק"דרבו 'וכו היה הפוחל סנכיל תטשוקמ התוא ןיביטמ ויהשכ תי'הע
 יתכ רפח תבט שרוד י'רו ,289 דצו 287 דצ ליעל 'יעו םימעפ הברה ו ת א בותכש ומכ ה ת א בותכ ל"יכבו ,'וכו
 אציה יתכ אצוה ד"לפב קיידמ ןכו .ךל איה הללח ט"מפו 'תכ תרדל ה"לפו 'תכ וירענמ ד"לפ ןמקל שרורש ומכ
 הרענ ביתכ תבוט תלחתמה הדגאב 156 רצ היה מ"היבב םישרדמ יטוקלב םג שרדנ 'תכ רסח תבטו ,ירק
 וחקיו 5 .:א*כ ייפ םש מ"היבל אובמבו שיייעו יוכו ונל יעמשת ל"א םיהלאה ינב ,ודרישכו התיה תקדצ הלותב
 םישנ םהל וחקיו ייגה ט"קלבו .ל"דרה ייחב םג ייעו (יב אייכמ ץוח) י*כ ראשו טוקליו ךורעב ה"כו .םישנ פתל
 ומכ 'ןכו רכזל ןיאושנ ירטש .תויסמומג ובתכש דע 6 :עי'צו םישיא יאושנ ולא 'ג ק"דרבו ,נ"חעו םישנא ישנ ולא
 סמג 'ע ךורעבו טיייכ ר"'ב 'יפבו ג'ייכו 'ב א'יכבו ו"דב םג אתיא תויסמומג יגהו ,רתיהכ הז רבד םהל היהש םישנל
 ןהל בתכ אלו ('ב בינ) היפ אתקיספב ןוקימג ומכ התארוהו ('תויסומג ייגה אפידעו ,םש ישה ךורע :יעו ע"פרשב

 /ו"דו ריפדב םג אתיא ףסוי 'ר םשב היר "יגהו ,178 דצ םיורק 'יעו םישרדמב השבתשנ י"מהו ,'וכו ןוקימג
 םשב אגוה בר םש י'יגהו תצק רחא רדסב וגינפלש םירמאמה ורדסנ סש רי'יובו ,ףסוי תלמ יטמשנ ייסופד תצקמכו
 יוס תישארב ביימ אמוחנתבו ,הבקנלו רכזל תויסמוג ובתכש ידי לע אלא םלועה ןמ וחמנ אל 'וכו רוד רמא יסוי יִר
 איכ ייס שייייעו 'וכו ובתכש דע לובמה רוד לש םניד רזג םתחתנ אל ידיא 'ו םשב אנוה 'ר רמא ייגה גיל
 סיורק ייעו ונווכ י"'מ הזיאל ררבתנ אל דועו ,םישנא לש ןודבא תכמ .הייסומורדנא 7 :  298 דצ ג"ח א"הגאבו
 רייוכו ,האיסמורדנא םינפבו ךרעה שארב איסומורדנא אתיא ישה ךורעבו ,598 ךצ ףעל ח"אר תופסוהבו 65 דצ
 םש ו"דכו ,םיערו םיבוט תגרוהו םלועל אב איסומלורדגא תונז אצומ התאש סוקמ לכ יאלמש ר"א ר"פדב "יגה םש
 חאב היסמלורדנא אצומ תא תונז אצומ התאש םוקמ לכב יאלמש ר"א םש ימלשוריבו  ,ג'חעו 'וכו אב איסומלורדא
 םיבוטה הפסו םלועל האב איסומלדדנא המיז ןועב וגיתובר ונש אתיא םש תישארב אמוחנתבו ,םש ר"מבב ייעו םלועל

 3) ץיאו6 = ץטןווא6ש
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 אוה ויתואיצי איצומו ותב תא אישמ םדאשמ ,םירועשמ רתוי םיטיחל ךרוצ םירועשל ךרוצו םיטיחל
 הל רמא ,ילע ילצ אבא היל הרמא ,היתרב ביסא לאילמנ ןבר : הכהל ירזחמ ךל אהי אל.הל רמוא
 ,ךימופ ןמ יוו ילש אל הל רמא ,ילע ילצ אבא היל הרמא רכז ןב הדלי ,הכהל ירזחמ ךל אהי אל
 םלש היווה תאד וג ןמ  ,ןוולצ ןוהיתרת הל רמא ,ינללקמ תא יל ואבש תוחמש יתש הבא ול הרמא
 6 יוו ירב לכא אלד יוו ,ךימופמ יוו ילש אל  םייק ךירב יוהד וגמו הכהל ירוזחמ ךל יוה אל ךיתיבב
 : אתשנכל לוא אלד יוו יתשא אלד

 ה יחוי ןב ןועמש יר : ,הינייד ינב ןוהל ירק יחוי ןב ןועמש יר יונו םיהלאה ינב ואריו :(ב
 םילודגמ הניאש הצרפ לכ יחוי ןכ ןועמש 'ר רמא ,איהלא ינב ןוהל ירקר ןמ לכל ללקמ
 : ברקמ ןמל וא  ימימנב | איהלא  ןיבנג הירמוכ יול 'ו םשב הירוע 'ו ,הצרפ הניא

 : סט טוקלי 7

 ,ילא ןירועשה ןמ .כופְד םירועשה (ד 'ירועשה) ןמ ,1 [םירעשמ | פ רתי | י"א ןירועשל | יד ןיטחל 1
 | ל היל [הל * | ל ימא [רמוא *2 | ך ויתאיצי ,י . . תא ,כנאפ [ויתואיצי | ₪ 'ל תא | א םירועשלמ

 | 1אפ רוזחמ ,יו ורזחמ .'ך*אד ירוזחמ ,?ךכ [ירזחמ | י'ר'אוד דיל .?ךכנ'א [דל | ר"אד יהי .יכג'אופ [אהי
 | גלאוד ריל .:יכ [דל | ?אד יהי .יכופ [אהי 8 | ם ביסנא ,2ן בסא | 'א אכה ,ן הכה ,יכנלאָפְד אכהל
 .?ךכ'אופ [ילש | יכג'אפ אכהל ,ן [הכהל | ג רוזחמ ,יו ורזחמ .?אפְך ירוזחמ ,ל ירזחמל [כ ירזחמ *
 | אבא | כג'אפ היל 4 | ירגאד ךמופמ ,ןפ ךימופמ ;כ ךמופ ןמ | (ךומסב ןכו) פ יו | *ך הלשי ,יִנְד ילשי

 | י'א ןוניא (י ןיילצ) ןוולצ ,ךכ] ןיילצ | א ןיתות ,כפ ןוהיורת | 'אפ התאו ,כ תאו | ם ילא | י יתשב
 /ם המלש . . ,2 אמלש יווה . . ,ן םלשל היוה . . ,יִנאְָד םלש (ן יוה ,י איוה) איווה תאד | יוגימ ,בנ'אפ וגמ
 ,כ ירזחמ | ג'אפד דיל .יכו [ךל | ?אד יהי ,ן יוהי .יכנפ [יוה | 'א אתיבב ,יכ) ךתיבב 5 | %א אמלש תיאד
 [גפד ךימופמ * | ד הלשי .רכנ'אופ [ילש | יכנ?אוד וג ןמו .'אפ [וגמו | אכהל | א רוזחמ ,י] ורזחמ
 ,'אְו . . יתשיא ,ירב יתשא 6 | ?אָד יתש ,כליכא .י'אופ [לכא | ל יאו [יוו * | כ ךמופ ןמ ,יִו ךימופ ןמ . א ל ךמופמ

 . . יא אתשנכ יבל | "אד . . ליזא ,י] ירב לזא ,'א ליזא ,] [זא | "אד ..לכא ,פ ..התש ,] . . יתש
 ,ד איי גאה איגייד | שפ והל | ג'אד איק .ר'אחופ [ירק 7 | ₪ אתשנכ תינב ,ָנָאְד אתשינכ
 | 'א והל | ל והקד [(כ ארקד) ירקד ** | ₪ ןאמ ,'א ןאמל ,ג ןמל | .כ'א ליקמ 8 | ךפ אנייד .כ*א אייגיד
 | ?אד ל .שכג'אופ [יול -- ר 9 | (1 ןילודגה) סילודגה ןמ | ינח [רמא | 5 אהלא ,י"אחד אייד .2נ'א] [איהלא
 'ן ייכימנב ,] ימומנב | ש ןיהלא | "אד ובגג ,ן ןובנג .ירעכפ [ןיבגג | י'רלאד אייד ,ן הייד .?ףע ג'אפ אירמוכ

 ו ןמל |  רך'א יל וא | יר?אְד היב ימומ (?ך ןמ) ןאמ ,!א"ל ימומ ('א ןאמ) ןמ ,ן) ימימגב +2 ימומנמב
 | ך היב בוקמ , א ןידל . . ,כ גירקמ | ?ךיא ןאטו ,ייראְד ןאמ .שכנפ ןאמל

 אלש 'ולכ ןאכל הרזח .הכהל ירזחמ 9 : תואיצי המכ 148 רצו האיציב וכריב 90 דצ ליעל ןכו ויתואצוה .ויתואיצי 1
 ביסא : 144 דצ ןאמלאד 'יע (ירוזחמ) ירזחמ לקשמו ,לייעת אלו קופית 'ב 'ט ק"מב ותמגודו ,ךיבא תיבל יבושת
 דצ ביה ריתמע 'יעו ךיפמ יוא קוספי אל .'וכו ילש אל 8 :ילע ללפתה יבא ול הרמאו ותב תא אישה .היתרב
 ילש אל 'וכו יוה אל 'וכו היווה תאד 'וכו ילש אל ינוניב ןושלב ונינפלש 'יגה יפל רמאמה לכו ,הלש יע 1
 ךותמו ןאכל הרזח ךל היהי אל ךתיבב םולשב היחתש ךותמ ןה תולפת ןהיתש .'וכו ןוולצ ןוהיתרת 4 : ני'חעו וכו
 ןוולצ ייגהו ,תסנכה תיבל ךלה אלש יוו התש אלש יו ינב לכא אלש יוו ךיפמ יוו קוספי אל םייק ךינב תיהיש
 ל''צו ןגוולצ שבתשנ 'יסופד תצקמבו ,155 דצ ןאמלאד "יעו ולצל יוברה אוהו םירחא ייסופדו ן"דו ר"פדב םג אתוא
 אוהו ,טוקליו גיייכו 'ב א'יכבו . יסופדב םג אתיא םלש ייגהו ,'ד לצ 'ע 'שה ךורעבו ולצ יע ל"תמעו ריתטעב םג
 ןוחהיתב 'גרתו ('ט א"כ בויא) םולש םהיתב ,םלש ךתיבו ומוגרתו ('ו .היכ א'ש) םולש ךתיבו מיילב ןכו ראות אלו םש

 ךתיבב םולש יוהד וגמד שרפמ ייכ ר"ב 'יפבו .(דיכ 'ה םש) ךלהא םולש יכ תעדיו 'פל ןנאמלליד 'חה שיימ 'יעו ם
 ןאמלאד 'יעו ףסונ ף"לאהו ,התש .יתשא 6 :ני'חעו אמלש תיאד 'א א'יכב 'יגה ןכו 'וכו ילא ירזחת אל ךלעב םע
 םגרותמ ןכו (תי'הע י'שריפב 'יעו) םירשהו םיטפושה ינב אינייד ינב םיהלאה ינב שרפמ .'וכו ןוהל ירק 7 : 282 דצ
 הארנו ,איתלא ינב ותרוצכ קוספה םגרתש ימ לכל ללקמ י'בשרו ,איברבר ינב יד קוספבו ןאכ יא י"רתבו א"תב
 םימיב תטשפומ התיה וז הטשו ;םדאה תונב םע ולקלקש םיכאלמה ולא םיהלא ינבש םירמואה תטש לע סעכש
 (462 רצ שצטיוק 'צוה) םיזונגה ירוישב היפ ןבואר תאוצבו ה"פ םילבויה יסבו ט"יפ דע ו"פ ךונח 'סב 'יעו םיקיתע
 שיימ עיייעו) .םיעבשה םוגרתב י"כ הזיאב םיהלאה יכאלמ םגרותמ ןכו 'א 'יס ג"פ 'א רפס ןופיסויל : תוינומדקבו
 זוכו ואריו 'פל ןנאמלליד 'חה שמו 46 דצ 'וכו סולפנייא ןעד רעביא 'סבו 67 דצ ןעידוטשראפ ורפסב ףיזרהמ
 םוקממ ולפנש םיכאלמה ואר ב'כפ א'רדפב הדגאה םג וז הטשבו ,(409 רצ ג'מ קלח ח"מב גרעבצניג 'חהו
 דיימ יר טוקליב לאזעו יזחמש ןינעב הדגאהו 'וגו םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו ינש 'וכו ןיק תונב תא ןתשודק
 תריטפ שרדמו 'וכו ויה םיליפנה 'פל 'א י"רת יא א'ס הדנ יב זיפ אמויו םש ךונח יפסו 294 דצ ליעל י"מב 'יעו
 רמאמהו 'וכו ואריו 'פל יטאנקרב וקתעוהש רהוזה ירמאמו הכרבה תאזו 'פ ףוס ר"בדו 129 דצ א"ח מ"היבב השמ
 רפסב םיובנירג 'חה שיימ עיייעו 'ג ייס דיח מ"היבל אובמו 179 דצ היח מ"'חיבו 987 דצ איגופב ד'המרל רי'במ
 ודב הדגאה .רוקמל ןמסנ םש טוקליבו) 59 דצ 'וכו עצטעזפיוא עטלעממאזעג 'סבו 74 דצ יוכו עגערטויב עויג
 ורמאמ ןכ םיהלאה ינב ןאכ י"בשר שרפמש ומכו ,(שרדמ ןויצה קר אתיא ר'פדב ןכא ,ריכבא שרדמ םירחא 'יסופדו
 אייכ ייגו ,ןייד אלא םוקמ לכב םיהלא ןיא (טיי דיי תומש) םיהלאה ךאלמ עסיו 'פל י"בשרד אתליכמבו אתליכמב
 לאומש 'דמבו ףסכב יינמתימד ןיליאל ליקימ ינמ 'ר יד היס גי'פ םירוכיב ישורי ןונגסכ יוכו ליקמ י'בשר כייכו יא
 וכו םיהלא ינב וואָביו "יתכדכ הריבעב וליחתה םהבש םילודג ןאכ ירהש .'וכו הצרפ לכ 8 = :'וכו ליקמ הוה זיפ
 וז "יג י'פעו ,'וכו הירזע 'ר רמואה םש 'יסופדב טמשנ וירחאלש רמאמבו ,רי'ב 'יפב 'יעו ןלוכל הרתוה ךכיפל
 .ימימנב 9 :י'בשר לש רמאמה ףוס אוה 'וכו אירמוכ ר"אלב אוחש לשמה וליאכ םירמאמה ושריפ תשבושמה
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 הלודג הנוהכב שמיששו ונממ דמוע םהרבאשו וילע ומש היבקה רחיישו לוהמ דלונשו קירצ אוהש
 דעו לוכמה ןמ תורודל היכקה הלת ויתויתוא ןינימש רמא הטוח רב ,ומוחתב שדקמה תיב הנכנשו
 : הנש מ"ש הנלפה
 לחוה וא דרמ ןושל הוה ןושלכ רמאנ תומוקמ יגב ןומיס 'ר רמא םדאה לחה יכ יהיו (א ו ד
 .,(ח י םש) ץראב רוביג תויהל לחה אוה ,םדאה לחה יכ יהיו ,(וכ ד תישאוב) י'*י םשב ארקל 6

 : ילע ןרירמה הז 'או רורמנלש ושאר לע חפוק םהל רמא .(ו אי סש) תושעל םלחה הזו 'תכהו ןוביתא
 ויהש יפלו םינכאה לעו םיצעה לע ןערז ןיכפוש ויהש רמלמ המדאה ינפ לע בורל

 יר :םהל ודלוי תונבו יוגו לחה יכ יהיו ריהה תוביקנב היכקה ןהל הברה ךכיפל תונוב םיפוטש
 ,ןה ןמ היל רמא ,ךכרבל היבקה ליחתה היל רמא אבר אייח 'ר היתמח הבקנ ותשא הרלי ירב ןועמש
 רמא ,ילבבה ךחמיש היל רמא ויבא לצא הלע ,יוג בורל םדאה לחה יכ יהיו 'תכד היל רמא 0

 ךרוצ ,ץמוחה ןמ רתוי ןייל ךרוצ ץמוחל ךרוצו ןייל ךרוצ ןכיפלעפא היל רמא ,יל רמא ןכו ןכ היל

 :227 15 ליעל 4 : "5 סלוע כדק 2 :'1 "ק 'ע סילספ טכדע ,נ''פ לייונ כ''כד6 : 'נ "כ ץ'ע סילסת טכדע ,ד'כפ ןטקל 1
 :יכ "כ 3/3 9 : ג'יפ 'כ עוקל 8

 | ?אדך אוהשכ רלונו ,פף אוהשכ דלונשו ,'א דלונו .ירכנח [דלונשו | ?אְד היהש .יכנ'אחופ [אוהש 1
 [: (ייתד) י דלונ ,?אְד תאצל ריתע ,י אצוי .כנ'אחפ [דמוע | י םהרבאו | ג 'קה דחיימו .ך דחימ ה"'בקהשו

 ,(םש) וכ איטח . . ,'א איטוח . . ,ןךפ אטוח רב ,ןן [הטוח רב 2 | ?אָד שמשש פל שמישש [כנ1אזךו שמיששו *

 | ינ לובמה רוד ןמ | ןל ויתותוא [יכנאפְד ויתויתוא * | חו ןיינמש ,(םש) יכאפְד ןינמש | ?אָך הטוח רב ןועמש

 | (םש) י םינש | = כגאופְד םיעבראו תואמ שלש ,י םיש (סש) י'אח [םיש | ינ הגלפה רוד 8 | יכ דע
 /זחו [ןוביתא 6 | רובג 5 | ן ןושל ןלוכו .פ ןושלב | כ'אפד ןושלב .גן [ןשלכ | גופך השלשב ."א [יגב 4
 ,בָו רמואו | ן חפוט .?א וחפק .'א חפק ,ך חפיק .ענח [חפוק | נד היל (נ ןוביתה) ןוביתא ,כ'א ןוביתיא
 | ל ץראה לכ [כנאפד המדאה*8 | כנא יל .יעחל וילע [עוד יע *7 | ך ול רמאו .עג'אז רמאו
 | יהביר | ין יל :5 ךכל [ךכיפל | ךפ המזב [תונב 9 | יוד . . תא .כג'אפ סערז | דיל .יכנאופ [דמלמ
 בורל םדאה . . יהיו ,?אד םדאה לחה יכ יהיו .פ[וגו--יהו | כא תונקנ | רגאד יל .יכ'אופ [היבקה

 (' ודלוי) ודלי תונבו [ג?אְְַד םהל ודלוי * תונכו | יכח 'ל ,גְ] המדאה (ן ץראה) ינפ לע בורל . . יהיו ,'א יוגו
 = [הדלי | םג'א 'ל .?א ימא רב ,ךימא 'רב ,יפ יברב ,ן'ְד [רב 10 | אפ יל ,ן ולוי תונבו ,יל ןהל
 ןמ | -.כנפ ךכרבמ | ן הייח ,ך הבר הייח ,ינאפ הבר אייח ,כ [אבר אייח | ְר התמח [היתמח ** | יא ול

 | כפ 'ל .1ן םהל ודלוי תונבו (ן ץראה) המדאה ינפ לע [וגו 11 | ?אְד אה ךל אנמ ,כ ןיינמ .גפ ןינמ ,י [ןה
 | יץמוחלמ | ?אַוְד רתי .יג'אפ [רתוי | כו ךכו ך ל

 יוס יט םילהת ידמב .לוהמ רלונשו : קידצה םש 'ג 'יס ו'ע םילהת ימבו ,קידצ םדא םש ויינפ ןמקל ןכו .קידצ אוהש 1
 לפכנש ימ לכש ('י איי תישארב) םש םש תודלות הלא 'נש ם ש םש םיליו םילוהמ ודלונש גיי ךותב ם ש הנומ 'ז
 .אצי םש ףא םש ףיליו םילוהמ ואציש גיי כ"ג םינוש םיונישב וגמנ םש נ"רדאבו ,'וכו םש םש לוהמ דלונ ומש
 תועמשמ ירג ןכו ,םלש אוהש ךלמ םלש ךלמ שרודו ,(שיזשר תורעהב שייייעו) םלש ךלמ קרצ יכלמו ינש לוהמ
 שנפ ןמקל םג םש אוה קדצ יכלמש הדגאהו ,לוהמ דלונש רמא ילבבה קחצי 'ר םלש ךלמ גימפ ןמקל שרדה
 וארקש ומכ וארוק ינירה 'וכו היבקה רמא םלש ךלמ קדצ יכלמו םלש ותוא ארק םש 'וכו הארי ותוא ארק םהרבא
 שדקמה תיב ארקנש אצומ תא 'וכו וכוס םלשב יהיו 'ג 'יס ו"ע םילהת ימבו 'וכו םלש הארי םלשורי םהינש ותוא
 ילהאב ןוכשיו תפיל םיהלא תפי  ביתכו ןוילע לאל ןהכ אוהו ינש חנ ןב םש אוהו םלש ךלמ קדצ יכלמו 'נש םלש
 םש הז יוה הֶאליע לא םדק שמשמ אוחו ןוילע לאל ןהכ אוהו ןנימגרתמדכ ושמשמ היהש ללכמ ולהאב ןכישש םש
 א"רדפ 'ב בייל םירדנ םג 'יעו 'וכו םהינש וארקש המ ףתיש היבקח השע המ 'וכו הארי ק"מהבל ארק םהרבאו
 ע"יעו) תלודג הנוהכב שמיששו ןאכ ושרדש המ םג שרפמ ולא םירמאמ י'פעו ,חיי דיי תישארב 'בו 'א י'רתו ז"כפ
 ונמנ 'ה ייפ חנ אמוחנתבו ,םלשורי ונייהד םלשב ומוחתב ק"מהב הנבנשו (ויה םהבו הידב 197 דצ ליעל י"מב
 ודלונ םדא ינב הרשע לוהמ דלונש היה םימת אתיא 'ו 'יס חנ ב"מ אמוחנתבו ,ןינמב וניא םשו םילוהמ העבש
 םש יהלא 'ה ךורב ביתכדמ ףיליש 'רנ .'וכו דחיישו : רעבאב שיר תורעהב שיייעו טורטורפב ונמנ אלו ,םילוהמ
 יפלו ,םש ע"סב .'וכו לובמה ןמ 2 :תייפיב היגה ןכו ג"'חעו יתהגה ןכ .שמיששו : תייפיב ייעו (ו'כ 'ט תישארב)
 הגלפנ ץראהו הנש חיילש גלפ תומ דע לוכמה רחהא םיתנש רשכפרא תדילמ ויה א"י תישארבב םיבותכה ןובשח
 לייכבו ,םש לש ויתויתוא ןינמכ הגלפה דעו לובמה ןמ הנש מ"ש ירה (םש עייסב כ"ג אתיאדכ) גלפ לש וימי ףוסב
 שייייעו 227 דצ ליעל רמאמה לכ .וכו ןומיס 'ר רמא 4 :140 דצ ליעל םג ייעו יתהגהו ויתותוא בותכ ו"יכו
 ינפ לע .'וכו םיצעה לע 8 :'ו גו לחוה זא דרמ ןושלב עטק םייכבו ,חַפק 'ע ךורעב קתעוה רמאמה ףוסו ,י"מב
 םג יעו) ימא 'רב ןועמש יר שבתשנ וידבו ,ריפדב םג היכו .'רב ןועמש 'ר 9 :רייב 'יפב שרפמדכ שירד המדאה
 היתעד שלח אק הוה אתרב היל אדיליתא יברב ןועמש 'ר םש בייבב רופיסה רחא ןונגסבו ,(214 דצ ליעל י"מב
 םירכז אלב םלועל רשפא יא אינתד ךובא ךמחינ לבה לש ןימוחנת ארפק רב ל"א םלועל האב היבר הובא ל"א
 ירשא יסרוב אלבו םסב אלב םלועל רשפא יא תובקנ וינבש ימל ול יוא םירכז וינבש ימל ירשא אלא תובקנ אלבו
 וב בותכש יא א'יכמ ץוח) םירפסה ראשב ה"כו ,היתמח יתהגהו ,יסרוב ותוגמואש ימל יוא ימסוב ותונמואש ימ
 ליעל ןכו .ןה ןמ | :הל תקפנו הידב 158 דצ ליעל י"מב םג 'יעו וכו הל רמוא אוה יתהגה ךומסבו (היתימח
 לחה יכ יהיו םש ב'בב םג "עו םהל ודלוי תונבו ד"סו .וגו בורל 11 :"כו עדומ תא ןה ןמו 81 דצ
 אייח 'ר ולע 'א יכ הכוס ייעו לבבמ הלעש חיר .ילבבה | :'וכו םלועל האב היבר רמא ןנחוי 'ר 'וכו בורל םדאה
 ; 168 דצ ליעל ייעו וייכב הייכו .ןכפלעפא 12 | :'וכו רמוא ילכב הָמ ארפק רב ל"א 'א 'ח תותירכו 'וכו ויגבו
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 ונב רועילא 'ר סשב הימחנ יר ,הנש קיתל רילוהו וניעמ לע היבקה שבכו הכרה תובית השעיו
 יר רמא :םישנועל יואר הנש 'ק ןב וניא לובמה אובישכל לודג אוהש תפי וליפא ילילנה יסוי ירלש
 תומואב אלו לארשיב אל רמא יול ןב עשוהי 'ר  ,רבלב חנ ינכב אלא אובל דיתעל התימ ןיא אנינח
 םינפ לכ לעמ ,אנינח 'ר היל רכע המ ,(ח הכ היעשי) םינפ לכ לעמ העמר םיהלא י"י החמו

 רבע המ  ,אנינח ירל אעייסמ ארו (5 הס םש) תומי םינש האמ ןב רענה יכ 'תכ אהו ,לארשילש4
 אדו (וט טמ םילהת) םערי תומ ותש לואשל ןאצכ 'תכ אהו ,םישנוע ללכיל יואר ,עשוהי 'ִר היל
 לבא ותעשב ארסיס ותעשב הערפ הוה םלועבש יפל ,עשוהי 'ר היל רבע המ  ,אנינח 'רל אעייסמ
 תולבל םרוצו רקבל םיושי םכ ודריו דיהה םהלש רנוימטס תומה ךאלמ השוע אובל דיתעל |
 וטשפש לע ול לוכזמ המל ךכ לכו ,הלכ וניא ןפוגו הלכ לואשש דמלמ (םש סש) ול לובזמ לואש
 : (גי ח אימ) 'וגו ךל לוכז תיב יתינב הגב דיהה לובזב םהידי

 שרוד התא הלחתב אלא ,לודגה אוה תפי אלהו תפי תאו םח תא םש תא
 ,'ס זי" ס"29 | :י3/ 05 ןיכדסנס | ,'6 "כ סיסקפ | ,(םייכס) סיילכ יכ סיעש 'קל* | :'5 ע"פ ןיכלסנס ,ז"לפ ןעק5 2 |
 : נייע ףל6 יכ ייסד יקל ,ני'פ יכ עוקלי 11 = : גייפ ןיכדסנכ 6פפקופ

 ,ייכגחופ [לע | ךןשביכו ,'ךשביכו .(סש) יח שבכ .יכנ'אופ [שבכו | א תושעל ,כזחופד ול השעוו ,ינ [השעיו 1
 ?א אימחנ 'ר | כגופְד תואמ שמחל ,י'אח [קיתל | יכג'אחוד ונייעמ ,(םש) יפ [וניעמ | ך יל ,(םש) יא תא
 | (םש) יאְד לודגה :יכנ'אופ [לודג 5 | אָד רזעלא ,(םש) יכנחַו [רזעילא | (םש) י ןמחנ בר ,'א ןמחנ 'ר
 ,יכופ ןישנועל | י ל ,(םש) ו יואר אהש [יואר | 'אח יל הנש | ייכנאחווְד האמ ,(םש) יפ [ק | י ןיא
 | יכג'אופד םלועה = .?א [תומואב | [₪ קחצי ,י ןנחוי [אנינח 8 | זך תומי הנש האמ ןב רענה יכ ינש . .
 ,י לארשי לש םינפ לכ | יכאד =. םינפ לכ לעמ ,ןפ [לעמ | 5 קחצי [אנינח | ] הל | י"א דיבע | י יאמו4
 | (פ יל אנינח -- אדו) כן אהו [אדו | יאְוָפְד ביתכהו ,כ [תכ אהו 5 | א לארשי ינפ ,?א]פך . . לש םהינפ
 עשוהי 'ר -- יואר) ללכל | יכאוד יול ןב ₪ ם [עשוהי יר 6 | ?א רינע | יהמו | כא רל היל ,יו [רל
 | (פ ל אנינח 'רל--אדו) "אד 'רל היל ,י [רל 7 | ?אָד םירשי םב ודריו ₪ ,ינפ [םערי | .גפ 'תכהו | (כ] ל
 ₪ [ארסיפ | ך ןתעשב [ותעשב 5 | ג ןודינ ₪ [הערפ | ינאְד יול ןב ₪ ם [עשוהיו | "א דיבע | י המו

 ,ע [השוע 8 | ך - ןתעשב בירחנפ ,יכאופ -. ותעשב בירחנספ ,ךנ [לבא | ך ןתעשב [ותעשב ל | 1 ₪ ןודינ
 ,'כג?אפ [הלכ 9: | \ך רוטטימ ,ינ רנויטטסא ,ל דנויטטס [עכפה רגויטטס * | יו ךאלמל | יכגאופד -. ה"כקה
 ₪ [ע | ילאפד ל :כג'או [ול לוגמ | | | יי'אודךל הלב [כנ'אפ הלכ * | י אל [וניא | יאְוְד הלב
 | ל םח תאו [םח תא ** | פ יוגו השלש חנדלויו .אך =. םינב (?א 'ג) השלש חנ דלווו .יכג] [םש תא 11 | יכנ ידי

 חנ השע המ םינב אלב תמ ינאו 'וכו ר"ופ לע םדאל הוצ הי'בקחו םינב אלב שיאה ותוא תומי יכו רמא ןכ רחאו
 טלחתאד אזח דכ טהרפא לצא הדגאה ותמגוד שרדה -הזו ,'וכו חנ יהיו ינש הנש תואמ שמח רחאל ריופל קקזנ
 בסנ אאמשמח תנשב ןידיה 'וכו דלונ אל אינבו בסנ אל אתתנאְד הניערב םס 'וכו ןיאק תיבד םע תישד ארד הל
 ומכ ורוד לכ ןאכ 'יגהו ,808 דצ גימ קלח חיימב ייעו 'וכו אמלע .ןוהנמ םיקתנד 'וכו תיש תנב ןמ אתתנא חונ
 קיתעה ןכו ,יידילומ ורוד לכ ויד םילהת יקליבו 'ו'דו ריפדב םג די לומ ורוד לכ היכו ,םילהת 'רדמב וליג ינב
 עמשמ אלו  עי'צ ב"מ אמוחנתבו םילהח 'מבו ןאכ םינשה רפסמו ,'וכו הנש םיתאמו הנש האמל ורוד לכ ט"קלב
 םג ןכא ,'ב א"יכב קר אתיא תודילומ תורוד לכ "גהו ,ו'זרהמ 'יפב םג 'יעו חנ דעו םדאמ תורודל ונווכש
 תא שבכ "גה םשו | ,'וכו תואמ שמחל הזו הנש 'קל ודילוה תורודה לכ םעט המ ןדוי ר"א קיתעה תי'חע י"שרב
 אוהש 2 = :דילוי אלש חנ לש ונייעמ לע הייבקה שבכ אוה יקנ ןושלו ,ניחעו ונייעמ ייגה ק'ררו טייקלבו ,ונויעמ
 ןיעדוי ונא ןיא לודגה תפי יחא יוגו אוה םג דלוי םשלו זיילפ ןמקלו 'וכו לודגה אוה תפי אלהו ךומסב ןכו .לודג
 תפי יוח ,לובמה רחא םיתנש 'וגו הנש תאמ ןב םש םש תודלות הלא 'תכד המ ןמ לודגה תפי םא לודגה םש םא
 םש ןתשלש רכזש סוקמ לכב בתכ ךיא הומתל שי ךכ ורמא ליזחש י"פעאו בתכש קידרב עיעו שיייעו לודגה אוה
 רייא 8 :  ני'חעו לודג (היהש) אוהש תפי וליפא ייגה קידרבו ט"קלב םגו ,'וכו לודגה היה םש יכ עמשמד תפיו םח
 יואר (ללקי הנש האמ ןב אטוחהו דיסו) 'וכו האמ ןב רענה יכ שרדה םושמ ולא םירמאמ ןאכ איבמ  .'וכו אנינח
 אֶל 'וכו רענה יכ ביתכו חצנל תומה עלב ביתכ ימר אלוע םש ןירדהנסו םיחספב אתיא ח'ר תטשכו .םישנוע ללכל
 םלועב התימ היהת אלש יפל ותמ לע שיא הכבי אלש .'וכו החמו 4 :םלועה תומואב ןאכ לארשיב ןאכ אישק
 ותעשב ןודינ הערפ ז"הועבש יפל ינשמו  ,ל"בירל אישקו ליעל התימ שיד אמלא | .םערי תומ 6 :  (י"כ ר"'ב "יפ)
 םהילע רמשמה לע דמועו הנוממ םהלש ('רנויטטס תומה ךאלמל השוע הייבקה ליעל לבא ותעשב ןודינ ארסיס
 לואש תולבל סרוצו שרודו (198 רצ ליעל ייעו) לייעל ונייהו רקבל םירשי םב ודריו ד'הה םלועל םינודינ ויהיש
 םש ה"רב אתיירבבו ,םש םילהת י'שריפב 'יעו הלכ וניא ןפוגו הלכ לואשש לואשה תא הלבת םיעשר לש םתרוצ
 ןגיא ןחו הלכ סנהיג יוכו תורוד ירודל הב ןינודינו םנהיגל ןידרוי 'וכו םיסרוקיפאהו תורוסמהו ןינימה לבא ושרד
 שדקמה תיב אלא לובז ןיאו ול לובזמ ינש לובזב םהידי וטשפש ינפמ המל ךכ לכו 'וכו תולבל םרוצו ינש ןילכ
 תומה ךאלמ השוע ייגהו ,רי'ב 'יפבו גייכב םג אתיל ותעשב בירחנס 'יגהו ;םש אתפסות ייעו 'וכו יתינב הנב ינש
 ךאלמ אבי םא ה"בקה רמא הנא דע 'פ ךל חלש 'פ ונדמלימ םג קתעוה םשו ,רנויטטס 'ע ךורעב םג אתיא 'וכו
 התא ןיא ינב לע לבא ה"וא לע ךתוא יתארב רנויטטסיא ול 'מוא ינא םלועב יתוא תארב םנח לע יל רמאיו תומה
 יתארב ייגה םשו * ,דיכ ייס זייטפ ר"מבבו 'א 'יס חלש יפל הפסוה ב"מ אמוחנתב תצק רחא ןונגסב רמאמהו ,טלוש
 ,ךתוא יתטלשה םלועבש המוא לכ לע ייגה םשו יז 'יס א"מפ ריומשב ע"יעו םלועה תומואב לכשמ אהתש ךתוא
 : תומואה לע ךיתארב רנויטטס ול רמוא ינא 'וכו אבי םא ה"בקה רמא יח 'יס אינפ ריומשב 'יגה ךורעה ןונגסכו
 דועו קידצ אוהש םושמ ומידקמ בותכהש .'וכו הלחתב אלא :  לודג אוהש היידב ליעל שיימ 'יע .לודגה אוה 1
 ;והל בישח אק ןתמכח ךרד אלא שרוד יב ט'ס  ןירדהנסבו ,ר"ב ייפב 'יעו 'וכו דלונש םירחא םימעט שורדת
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 ירד היתעד לע ,היה ןטק שונא רורכ 'א הימחנ 'ר ,הגלפה רודבו לוכמה רודבו שונא רודב .,תורוד 'גב
 בשומבו לוכמה רוד הז (סש םש) דמע אל םיאטח ךרדבו שונא רוד הו םיעשר תצעב רמאר הדוהי
 תוצמ עבש וליא (ב סש סש) וצפח י"י תרותב םא יכ ,הגלפה רוד הז (סש םש) בשי אל םיציל
 רתוי םירוהטב היכקה הביר םעט המ רמא ובד ךותמ רבד הגהש (סש םש) הגהי ותרותבו ,הוטצנש

 ,(כ ח תישאוב) "וגו הרוהמה המהבה לכמ חקיו דימ םהמ ול בירקהל הצור אוהש אל םיאמטמ =
 ןתי וירפ רשא ,הביתב היכקה ולתשש (ג סש םילהת) 'ות םימ ינלפ לע לותש ץעכ היהו
 הז (שש םש) חילצי השעי רשא לכו ,םח הז (סש םש) לובי אל והלעו ,םש הז (םש םש) ותעב
 : תפי תאו םח תא םש תא (םינב השלש) חנ דלויו תפי

 חנ הו י"י תיבב םילותש (די בצ סילהת) וחירפי וניהלא תורצחב י"י תיבב םילותש ב
 (וט סש פש) הבישב ןובוני דוע ,'ונו חנ דלויו וחירפי וניהלא תורצחב ,הביתב היבקה ולתשש 0

 :תפי תאו םח תא םש תא חנ דלויו (סש ם₪ש) ויהי םיננערו םינשר ,חנ הז
 רילומ הזו 'רלו הנש יקל רילומ ורוד לכ ןדוי 'ר רמא [וגו הנש תואמ שמח ןב נ יהיו)

 וילע חירטא םה םיקירצ םא ,םימב ודבאיש ינוצר ןיא ןה םיעשר םא היבקה רמא אלא ,הנש קיתל

 נ'פ 'כ טוק 12 = :ניפ "יש "5 סט יכיכמ 'קלי ,ס'עסס 'כ סילקס 'קלי 9 | :דילפ ןטקל 4 :כ"עו 149 75 ליעפ 8
 : "ל 'יפ םיטסכב נ"ע סמוסכס ,סט סילסס עכדמ ,סע סילקס יקל*

 (?או רמא) רמוא (?א ןומיס) הימחנ 'ר ['א הימחנ 'ר ] רג וודב | רן וודב | כנְוַפְד השלשב ,א ['גב 1

 /אופ [היה ןטק | = לבא [רודב | כנ'א יל 'פ תורוד ינשב 'מוא הימחנ 'רו ,?ַאְוְד הגלפה רודבו לובמה רודב
 ךלה אל רשא שיאה ירשא [תצעב | ?א 'ל .'א ימוא :כגְו רמא אוהד [רמאד 2 | גן לעו | גד ןטק היה
 הז 'ר יב 'ה יל 'א 'אה ישא תורוד 'בב 'מא אוהד הימחנ 'רד היתעד לע ₪ [הגלפה | םיצל 8 | כנאוד ₪
 סמוי =. [הגהי | ן ווטצנש 4 | 'א יז [עבש | "ל הגלפה רוד הז "י יל יל ו יע יל 'ח 'דבו לובמה רוד
 | 5 ידכ .?א הצורש אל | 5 םיאמטה ןמ ,'א םיאמטבמ 5 | ₪ רתי | ₪ םירבד הגהש | כָנאְָד הלילו
 תא םש תא* 8 | ן תולוע לעיו רוחטה פוע לכמו [וגו | אד ןבוק ןהמ .כנופ [םהמ | פד ל .כנאו [ול
 | (אפ 'ל וחירפי -- םילותש) ך = ביתכ 21 [םילותש 9 | אל יל .פ יוגו [כנ'אְוְד תפי תאו םח (גן תאו)
 מודד תפי (מ] תאו) תא םח (ן תאו) תא םש תא [רגו | 1אפ הנ הז =, [וחירפי | מא 'ל הביתב --- ולתשש 0

 דוע ויהי םיננערו םינשד - ,מיא]פ [הבישב | כ תפי תאו םח תא םש תא םינב השלש ,י םינב 'ג ,ף השלש

 ןלכ 12 | מאוד ל ,ינָפ םינב (ו 'ג) השלש ,ל תפי . . תאו םש תא [2 תפל --תא* 11 | גְד הבישב ןובוני
 ,'א [הנש 'קל | ?א תודילומ ,(םש) י םידילומ ,'א דילומ היה | ?א תורוד | 5 - הס ינפמ ,יכנאח]ד - םעט המ

 /א . . ק"קל .?אפְד הנש םיתאמלו ,יזְד םיתאמלו ['רלו | יזְָפ האמל ,(םש) י 'קל ,ןאָד םינש . . ,2] הנש האמל
 הנש | כג?אחופְד תואמ שמחל ,י'א [קיתל 18 | י דילומ אוהו ,'א דילוה הזו | (סש) י יל ,2] . . םיתאמל
 | (םש) יחרטי [וילע חירטא | םאו | כופ יל

 רודב 'א הימחנ 'ר :רבדמ בותכה .תורוד 'גב 1  :'וכו םש הז ותעב ןתי וירפ רשא םש שרדה ףוסבו ,ןימל ב
 בותכה תורוד ינשב רמוא הימחנ 'ר שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,שונא רודב םג בותכה רבדש שורדל ןיא ןכלו .'וכו
 אוהד םילהת ימבו כ"יכו ג"יכו ו"יכבו ,'יסופדב היכו .רמאד 2 :פ"יכ "יגכ סרוגו ,הגלפה רודו לובמה רוד רבדמ
 ע"יעו ןכ ל"צש רשפאו ,'וכו תורוד 'גב רמאד י'רד ד"ע שרפמ טייכ ריב 'יפבו ,עטוקמ ןושלה םלוכבו ,רמא
 ןמקל אתיאדכ םידח ירבד ורמאש ויה םיצל .הגלפה רוד 8 : 227 דצ ליעל "יע .שונא רוד הז :'ב א'יכו 'א אייכ "יג
 רמא אוהד הימחנ 'רד היתעד לע ןאכ ףסונ ל"יכ ןוילגבו ,ץילי אוה םיצלל םא 'וכו ואצמיו יז 'יס םשו ,'ו "יס ח"'לפ
 : נ"רד היתעד ללכ הרכזוה אל םילהה 'דמבו .םירפסה ראשבו רפסה ףוגב אתילו 'וכו לובמה רוד הז 'וכו תורוד 'בב
 ! המ רמא 4 :'כו תוצמ שש לע הדב 149 דצ ליעל י"מב ייעו יחה ןמ רבא ול ףסותינש .הוטצנש תוצמ עבש
 םש םגו ,'וכו םירוהטב ה"'בקה הביר םעט המ רמא ןנובתנ 'תכ ןביו וכו חבזמ חנ ןביו שרוד ד"לפ ןמקל .'וכו סעט
 םילהת ירדמב יול 'ר רמאדכ .הביתב ה"בקה ולתשש 6 | :יוכו חקיו דימ םהמ ול בירקהל הצורש אל לייכב 'יגה
 ייכ ריב 'יפב שרפמ .ווכו וירפ רשא :יט "יס בילפ ןמקלו רעבאב ש"ר תורעהב שייייעו 'וכו םישדח רשע םינש םש
 היה אל םשכ קירצ היה אלש ייפעאש לובי אל והלעו האג ירפ םלוכט חבושמ .היהש םש הז ותעב ןתי וירפ רשא
 םיהלא תפי רמאנש םלוכמ רתוי תוכלמב חילצהש תפי הז חילצי השעי רשא לכו םייוקמ ערז הארש לבנ הלעכ
 תישארב קוספב םייסמ וניאו ,תורתוימ ולא תוביתש ל"'נו ,םירפסה לכב ה"כ .םינב השלש 8 : ת"'פיב ע"יעו תפיל
 'ג ייסבו .טוקליו ג'יכו ם"יכב 'יגה תשבושמ םשו ,היוחאלש החיתפה םויס ןכו ,וב שרודש קוספה ףוסב אלא " ו
 רדסו ןונגסב םירמאמה ורדסנ םילהת 'רדמבו ,יתפסוה ןכ .'וכו חנ יהיו 12 :'בו 'א א"יכו פ"יכבו 'יסופדב שבושמ
 םיעבש ינב םישש ינב םישמח ינב םידילומ ויה וליג ינב לכ ןדוי ר"א םש 'יגהו ותעב ןתי וירפ רשא שרדב רחא
 יוכו חנ יהיו ינש הנש תואט שמח ןב אוהו (םינומשו םיעבש ינב הנש םישמח ינב 'יגה רבכמ ספדנה םילהת 'מבו)
 רבאיו לובמה רודב הנש האמ לש ןב ול היהי אלש דילוי אלש ונייעמ ה"'בקה שבכ רמא (אבא) אחא 'ר םשב אייח יר
 הי"'בקה דיתע (שיקל) יחוי ןב ןועמש רייא 'וכו ךליאו הנש האמ ןמ אלא ןישנוע ןיא הלעמ לש ןיד תיבש יפל םהמע
 וכו תומי הנש האמ ןב (רענה יכ) רענה ינש חישמה תומיל (ט"ייכ רב 'יפב אבוח ןִכו ,הרקיעל רוזחל הדיתע) הרקועל
 היה םיקידצ ויהיש רמאת םאו 'וכו לוכמה רוד םע ודבאיו וערז הבריו דילוי אלש ונייעמ הי'בקה שבכ המל איד
 ינפלש םיעשרה לכ הארו אב יוכו חנ יהיו םש ב"מ אמוחנתב רחא שרדו ,'וכו שבכ ךכל הברה תובית תושעל ךירצ
 ינכב חנ לכתסנ ןכ המלו דילוה הנש תואמ שמח ןב חנו האמ ןבו הנש םינומש ןבו םיעבש ןב םידילומ ויה חנ
 הנש האָמ שמח דע דילוה אל ךכל היִברו הירפל קקזהל יל המל רַמאו היבקהל ןיסיעכמו ןידמוע ןידיתע ןהש סדא
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 בער ,(הכ ו בימ) 'וגו רומח שאר תויה דע היה המוהמלש עשילא ימיב אבש בער ,הדבע אל הנש
 הצוחב םדא אצי אל ינת אהו ,אימ ושענו ויה ןיאס בימ אסור יר םשב אנוה 'ר םיטפושה ימיב אבש
 חקיל אצומ ןיאש ןמוב יתמיא ןועמש 'ר רמא * ,עלסב תוכלוה םיטיחלש םיתאס היה םא אלא ץראל
 :ץראל הצוחב אצי אל עלסב האס וליפא חקיל אצומ םא לבא

 וכ השרפ

 א 5( א סילחת) וג ךלה אל רשא שיאה :ירשא :ונו תואמ שמח ןב חנ יהיו (בל ה
 < רמא הדוי .'ר = הימחנ ירו הדוי 'ר םיעשר תצעב ךלה אל רשא ,חנ הז שיאה ירשא

 : 35 יי יס 3"'מ סילסס טכדע 5 || : '5 "5 כ''ב ,(סי'פ) דפ ז"פ סספסופ 2

 | כאוְד ףסכ םינומשב [וגו | יא התיה | יכופד -. בער .א [לש | פ לש ,א ימיב היהש בער | ך אתש 1
 | 1 הגח | = 5 טפש ,יכאוְד -- טופש [םיטפושה 2 | פ לשו ,יכאְד ימיב היהש .בער ,1ן [ימיב אבש בער
 [דך ינת * אהו | נופה תחאו םיעבוא ,יא [אימ | יכנאפ האפ | נ'אופְד םיתשו םיעברא ,י'א [ביימ
 /ופ [היה | ןכ םא8 | יא הצוח :פ ץוחל ,ןְוְד הצוחל ,כ [הצוחב | יכ ןנתהו :גא]פ ינתהו ,ל אהו
 | י אצומש | ליל ,יןמזב :גופְך היה פא [כא סא *4 | יכנופד וניאש :א [ןיאש | אפ יל לש | ניל .יכאד ויה
 | כאפד  בותכ .גְו [ירשא5 | א יל ,ן . .ץוח ,י . . הצוח .פ . . ץוחל ,ך . . הצוחל ,21 [ץראל הצוחב
 | רמוא | הדוהי | ?א ןומיס [הימחנ | הדוהי | א יל ,ןְד דמע אל םיאטח ךרדבו =. ,2 [םיעשר --- רשא 6

 ארמגבו ;תרוצב תכמ איהש ינפמ 'וכו םשגל םשג ןיב םימשג וקספש ןכו איימ ג'פ תינעתבו .םיעבש ןתצקמו םיבער
 ןמקלו ,נ"חעו ה ד ב ע אל 'וכו ה ד ב ע יתחגהו ,תרוצב ידיל האיבמה הכמ 'וכו תרוצב תכמ יאמ שרפמ 'א טיי םש
 ןכו ,הדבע אל 'וכו הדבע לאומש 'מבו ,תדבע אל 'וכו תדבע תור 'מבו ,אדבע אל 'וכו ארבע 'יסופדב 'יגה ד"ספ
 תדבע 114 רצ ליעל ומכ תוריפ התשע הדבע 'יפו ,אנליוו 'דו אשראוו 'דב ספדנ ןכו מ"דיו א"אב ןאכ והיגה
 ייפבש ינשה 'יפב ןכו ,םיעבש אלו םילכוא דייספ ןמקל ייכ ר"ב 'יפב שרפמ .המוהמ לש 1  :'וכו תדבע אל אערא
 ןילכוא רמולכ המוהמ לש דבכ בער הטוהמ לש בער י"שריפ םש תובאבו .העבשל אלו לוכא המוהמ לשו ןאכ ריב
 אנוה יר9 | :בימ % קופ יתוקוחב ארפס 'יעו 'וכו המוהמ לש בער הז ועבשת אלו םתלכאו ביתכדכ ןיעבש ןניאו
 בערה אבשכו ןכל םדוק עלסב םיחקול ויה האס בי'מ קחודב שרפמ י'כ רב 'יפבו ,ושרפל השק רמאמה לכ .יוכו
 רעשה רקוהו הגמ ב םירכמנ ויה ןיטח האס ב"מ שרפל קחדנ תיפיבו ,'וכו רתוי אלו רכממ רעשמ האס תחפנ
 הייכ םהו םירניד 'ק אוה הנמהש עדו 'וכו הגלפה הז יכ עלסב ןיאס ב"מ שרפל ןיא לבא יוכו דבל א"מ ושענו
 םהרבא ערז לעבו .,'וכו .רקויב רתוי אלא עלסב םיתאס ויה אל הנמב ןיאס במ ויהשכ וליפאש אצמנ 'וכו םיעלס
 הלוכו .אשיר אפיס אלו אפיס אשיר אל הזה שרדמה 'וכו אסוד 'ר םשב אנוה 'ר הדב םש תור שרדמל 'יפב בתכ
 היהש העט סיפדמהו פיט ןאכ שיש 'וכו יתעמשו יוכו לקשב האס בי'מ אהיש אמזוג ךרד אוהש דועו 'וכו השקמ
 האסש רקייתנש ייפ 'אמ ושענו לקש דעב ויה ,תואס 'ב תואס 'במ ייפ 'אמ השענו ויה תואס 'במ ךכ וינפל בותכ
 םיעברא סיפדה ןכ לע תואס א"'מ ייפ אמ השענו לקשב ויה תואס ב'מ פהד רבסו סיפדמה העטו לקש דעב היה דחא
 ויה עלסב ןיאס יבמ 'יפו ,א'מ תחת 'אמ ןכו במ תחת 'במ ונינפלש 'יגהב ןכ היגהל לקנ רתויו ,'וכו תואס םיתשו
 אוהש גוהנה רעשמ לופכ אוה עלסב םיתאסו ,(שייייעו תור 'מבו ןאכ םירפסב "יגה ישבתשנש המיתו) ,'אמ ושענו םיטיח
 עמשמו ,שיישרה ייחב עיייעו 'ב טיי תינעת א'ימ זייפ םילכ ביימ  ח"'פ ןיבוריע ז"מ חיפ האפ 'יעו עלסב ןיאס יד
 םיתאס ןיטיח ןיכלוה ןכ םא אלא ץראל הצוחב םדא אצי אל 'יגה םש אתפסותבו) 'וכו אצי אל ינת אהו הייארל איבמש
 תעשמ רכזוהש לודג רתויה ריחמו ל"חל תאצל םדאל תושרו אוה הללק ןמיס עלסב תוכלוה םיתאס היה םאש ('וכו
 לקשב תוחוקל םיתאס ויה ןכ םא אלא ץראל הצוחל ואצי אל ינת אהו 'יגה תור שרדמבו ,עלסב האס אוה ןובער
 לארשי ואצי אל לקשב האס וליפא 'וכו אצומ לבא חקיל אצומ וניאש ןמזב יתמיא לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא
 ידי לע ךלמילא שנענ המלו לגרה רזפ ןובער תעשבו לגרה סונכ המחלמ תעשב רבדה תעשב ינת אהו ץראל הצוח
 ואצי אל ינת אהו איה אישוק םש ייגה יפלו ,'וכו הנידמב יורש היהש ןוטילובל םהילע לארשי לש ןבל ליפהש
 וליפא ו'דו ר"פדב םג רמאמה םויס ןאכו ,'וכו ליפהש י"ע ינשמו 'וכו שנענ המלו 'וכו תעשב ינת אהו 'וכו
 ר"פדבו ,ץראל ץוח אצי אל דיספ ןמקל ליייכבו ל"חל אצי אל מ"פב 'יסופרב םייסמ ןכו ץראל הצוחל אצי אל יוכו
 ייפבו ,'וכו שנענ ךכל םש היגה כיימבו ,וינבו אוה תמש שנענו ץראל הצוחל ךלמילא אצי המלו דוע ףסונ םש "דו
 אצומש ןמזב לבא עלסב םיתאס וליפא חקיל אצומ וניאש ןמזב לארשי ץראל ץוח אצוי אוה יתמיא ןאכ שרפמ ייכ ריב
 כ''מב היגה ושוריפ ייפעו ,שנענ ךכיפלו אצי ךלמילא (וליאו ספדנה 'יפב) לבא םייסמו 'וכו אצי אל 'וכו וליפא חקיל
 ןמזב 'ומא םירבד המב יעמש 'ר רמא 'ג םש אתפסותבו ,ןאכ וירחא וסיפדה ןכו 'וכו ךלמילא וליאו ל"חל אצי אל
 לעו 'וכו רודה ילודגמ היה ךלמילא ימוא ןועמש יר היה ןכו אצי אל עלסב האס וליפא חקיל אצומש ןמזב לבא 'וכו
 : םש ב"'בב םג ייעו 'וכו בערב וינבו אוה תמ ץראל הצוחל אציש

 הירחאלש השרפו ,רוריבב השרפה רפסמ ןמסנ אל ו"'יכבו ,ה"'כפ יב א"יכבו ד"כפ 'א א"יכב .וכ השרפ
 חנב רבדמ שיאה ירשא א'ד םש םילהת ידמב הקתעוה החיתפה לכ .'וכו שיאה ירשא 5 :ו"כ רפסמב םש תנמסנ
 וכו םהרבא הז יוכו ירשא אי'ד גיי ייסו 'וכו ר"הדאב רבדמ 'וכו ירשא אייד 'ט ייס שייויעו) קידצ שיא חנ ביתכד
 שונא רורב תורוד השלשב םיעשר תצעב ךלה אל רשא םש ייגהו ('וכו יול לש וטבש הז 'וכו ירשא איד דיי 'יסו
 ןמ .רתוי 'וכו רבד הגהש הגהי ותרותבו 'וכו םא יכ 'וכו תצעב רמא אוהד הדוהי 'רד היתעד לע הגלפה רודב 'וכו
 הייבקח ולתשש לותש ץעכ היהו יוכו דימ (נ'ק הרעהב שייייעו) תונברק ןהמ ול בירקהל הצור אוהש אלא םיאמטה
 תדמועה הניפפכ םימב תדמוע הביתה התיה םישדה רשע םינש יול'ר רמארד הביתב
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 ימיב אלא אבל יואר היה אלו דוד ימיב היה אל ולש הייטנתוא רקיע קחצי בר רב לאומש יר םשב
 אטח הליש ,דוד ימיכ ואיבהו היבקה ולנלינ המקשלש חיפורנ לואש היהש ידי לע אלא ,לואש
 העשב  ,ןיטורטיידו תוסוכ האילמ הפוק וריב היהש גנזל הייח 'ר רמא ,אהמתא המלתשמ הנחויו
 ךכיפל ,ותפוק הלוח ךכ רחאו הב ומצע הלותו העקותו דתי איבמ היה הפוקה תולתל שקבמ היהש

 היכרב 'ר  ,םהב רומעל םילוכיש םירובינ םדא [ינב] ימיב אלא םיפופש םדא ינב ימיב םלכ ואב אל 5
 יר  ,םהרבא ימיב ואב 'ב ובלח יר םשב היכרב 'ר .(טכ מ היעשי) חכ ףעיל ןתונ ןוהילע ירק הוה
 הדכע הנש היה תרוצבלש והילא ימיב אבש בער ,םהרבא ימיב 'או ךמל ימיב 'א אחא יר םשב אנוה

 : סט לסועט 'קלי 7 | :'ג 'פ ביפ זיפ יטכי 2

 | ך האיטנתווא ,'ך איטנתווא ,ְך האיה ,ינע גן איטניתווא .ל הויטנתוא [הייטנתוא * | ל יל .ן 'ר [יכנפד בר *1

 ,ן אובל . . אלו [יכנאפ אבל -- אלו * | יי היה ,מ (םש) יכא]פ אלא היה אל , תויהל יואר היה אל [היה אל
 | ל המק [המקש ** | א תיפורגכ | מ (סש) יכאו יל ,ע לע ,לידי דע [יפד ידי ל *2 | ך יל .ל אבל . . אל
 ןירמא אלתמ ,ל םולש ,מ (םש) ירך אליש [כ2ְ] הליש* | ו ולטלט וב דומעל לוכי אלו ,[מ לגלגו ,(םש) ו לגלג
 | ל םייח או יטח .?ך איטח + היטח ,פ הייטח [מו'ְרְד אטח * | א אליש ישניא ירמאד ונייחו ,ך ולש . . ,י הליש
 יר רמא [הייח --רמא | מא אמה ,2] המלשמ ,ירָנא אמלתשמ | ך אגחיו .מירכנא אנחויו .פ [הנחויו 8

 | ייאפד -- לשמ .םעכג'או [גגזל | מ (שש) יכ'א יל , ן אבר אייח ... ,ן הבר הייח . . ,5ָד הבר אייח . . ,ץ/ אייח
 | י'ך ןוטירטאיידו , גופ ןיטורטידו ,ל ןוטורטיידו [עד ןיטורטיידו * | (םש) יודי :כא הפוק וינפל | שכנו התיהש

 תא ,י'ף ותפוק .?ךע [הפוקה | ע ץפח [שקבמ | י אוהש 4 | ן העשבו | ?א ןיטוירטוידו ,מך'ֶא ןיטורטוידו

 ,(טש) ירכ ג?אוְד הלתנו ,'א הלותו ,נ) [ומצע הלותו | ך העקתו .מינאופ [העקותו | י אוה | כנאופדד ותפוק

 | מ (פשש)יכנאופד - תא .יע [ותפוק | יו-. אוה ,כנ'אְד -- היה .ע?אפ [הלות | י הלחת -, [הב | ' אוה הלתנו
 ינב | ךואב אל ,ינפ ואב אל (י ןלכ) סלוכ .מ'א ןלכ . . ,(םש) יא םלכ . . ,עכו ןלוכ ואב אל 5 | מא ךכל
 הוה 6 | א . .ויהש ,ינְופד ןילוכי ןהש ,מ ןילוכיש ,ל םלוכיש [םילוכש * | אפל יל [יעכגוד ינג:* = | נאפ ל
 ,ג הנוח 7 | א יל ואב | םינש [ב | מא ארק (מ חוצ) חווצ ,(םש) י חווצ .ל ורק [יכנופד ירק * | (סש) יא יל

 | - בער [לש | ?א היהש [אבש | כ תחאו .גְופְד דחאו :א ['או | כ תחא . נופך דחא .א ['א | ם אמה ,ן אגח
 | (ךומסב ןכו) כגופְךְל הרבע ,1א תדבע ,י'ך אדנע [ב*א הדבע* | 1ך אתש | י התיה

 ,וכו רקיע 1 :'וכו *ר ב ד תא ונינפלש יוגה הנוכנו ,רמא ןמחנ רב לאומש :'ר שבתשנ רייספ ןמקל ייסופדבו ,קחצי
 לואש ימיב אלא וימיב אבל יואר היח אל 'ולכ דוד ימיב היה אל דוד ימיב אבש בערה ותוא לש (!ומצעו ורקיע
 רב לאומש 'ר רמאמב 'א 'א רישהשב ומכ ןושלה ןונגסו) 'וכו םימדח תיב לאו לואש לא י"י רמאיו םש ביתכדכ
 ייפ ריימבבו 'א 'א תלהק 'מב םג 'יעו 'וכו תלהק הידידי ןהלש הייטנתווא רקיע המלשל וארקנש תומשה לע ןמחנ
 אב אלש ייפש רשפאו ,כייכו ג'יכו ו"יכב מ"פ ןמקל היכו דוד ימיב א ל א היה אל 'יגה םירפס בורבו ,('ד ייס
 שיימו ,תורהנ לש ןיטניתווא 144 דצ ליעל 'יעו בער לש קזוח רי'ב ייפב שרפמ ןכו ,דוד ימיב אלא וקזחבו ופקתב
 אל ולש אייטנתווא רקיע לייכב 'יגה ד"יספ ןמקלו ,איטניתווא 'ע ךורעב אתיל קזוחו הלשממ ךורעהו י"שריפ כיימב
 יואר היה אלו דוד ימיב אלא התיה אל מיפב 'יסופדבו ,'וכו לואש היהש ידי לע אלא לואש ימיב אלא יואר היה
 ,יוכו י'ע אלא לואש ימיב אלא תויהל יואר היה אל ולש (היטנתוא ל''צו) היטנ תוא רקיע 'יגה לאומש 'דמבו ,'וכו
 ודי לעו דוד ימיב אבל יואר היה אָלו לואש ימיב אבל יואר היה םהלש הייטנ ותוא רקיע ו"דו ריפדב תור ידמבו
 לש תיפורג (ריפרב הי'כ) היהש דוד לצא ואיבהו היבקה ולגלג וב דומעל לוכי אלו המקש לש תיפורג לואש היהש
 ,(השק אוהש תיז לש ףנעל דודו רבשהל לקו ךר אוהש המקש לש ףנעל לואש ולישמהו) וב דומעל לוכי היהו תיז
 תתפי הז שר רבג ושרד יז ייפ יתקחב בי'מ אמוחנתבו ,שייייעו ז'ע 'שוריב םג המקש לש תיפורג לואש היהש שרדהו
 םג ייעו הנטק העיטנ א'יו ףנע 'י 5 םינפב ףסונ ג"מ 'ר ר"'פד טוקליבו ,'וכו היה המקש לש תיפורג הרותב שר היהש
 דצ טיל קלח חימב שיימ ייעו הנטק העיטנ א"יו םינפב וריאשהו ןוילגב ףנע 'יפ וגיצח ויד טוקליבו ,תיפרג יע ךורעב
 םייח םולש בותכ ליייכב .'וכו אטח הליש 2 : תור 'רדמ י"פע 'פסותינש 'רנ וב דומעל לוכי אלו םש טוקליה ייגו .4
 ןושל (אליאש) אליש םשהש םושמ 'וכו אטח (אליש) הליש לואש לע אלתמב ןאכ ורמאו ,יתחגהו (יטיש יניב 'ט הגומו)
 המלתשמ הנחויו הייטח ולש מיפ ןמקל 'יגה 'יסופדבו ,21 דצ רעטרעוונהעל לעקנערפ ייעו לואש סע ןושל לע לפונ
 ריעה 48 דצ גיח א'הגאבו ,(ןירמא אלתמ תומוקמה ינשב םש םג ג"לו) אמלתשמ אנחויו איטח אליש ד"ספבו
 אנחטו אייטה ,רמא אלתמ שבתשנ ו"דו ריפד תור 'מבו ,השא םש הנחויו נ'ל ינוניב המלתשמ ןאכ בותכש
 ופ) הימיתב אטחה ערפ דודו אטח לואש ןאכ לשמה תארוחו ,המלתשמ הנחור הייטוד ולש לאומש 'מבו אמלתשמ
 היבוט 'ב גייק םיחספו ,עטק ייגבומו בסנ םכש פ'פ ןמקל ותמגוד לשמהו ,יוכו גגזל הייח ר"א ינשמו (ייכ ריב
 עיייעו ריזג יאגבמו ביסג םכש ירמא םתה דיגנמ דוגיזו אטח היבוט ןנירמא אכה יא איי תוכמ 'יעו דגנימ דוגיזו אטח
 יזעלא ןב ןועמש 'ר םש ב אבר אייח 'ר ייגה תור ימבו ,175 דצ ליעל 'יע .ןיטורטיידו 8 :יאגבמ יע צ

 ךכ רחאו העקותו דתי איבמ היה ותפוק תולתל שקבמ היהש ןויכו ןוטירטויד תוסוכ האלמ הפוק ודיב התיהש
 יימבו יז ףש יעו טורטייד 'ע ךורעב 'יעו םירובג םדא ינבב אלא ןיפופש םדא ינכב ואב אל םלוכ ךכ ותפוק הלות
 ןושארה בערה דבלמ ביתכד י'כ רי'ב 'יפב שרפמ ,םהרבא ימיב ואב 'ב 6 :ףופש סיטסילל ח"ידב 211 דצ ליעל
 ימיב יאוה ימנ יתירחא אמלא 'וכו דבלמ ביתכדמ רתוי שרפמ תיפיבו ,ינש ווהד ללכמ םהרבא ימיב היה רשא
 תיה רשא בערה דבלמ אלא לילה אל ל"מל ןושאר קחצי ימיבש בער יבגל ןושאר יאד ןושאר דחאל ירקד םהרבא
 ךיראה ת'פיבו ,םהרבא ימיב 'או ךמל ימיב 'א ןושארה בערה דבלמ שרוד אחא ר"שב אנוה 'רו 'וכו םהרבא ימיב
 םינש ובלח יר םשב חיכרב יר 'יגה תור 'מבו ,'וכו ווה ןובער ינש ייד ירימג ארמגד ליי אמשו םייסמו רמאמה 'יפב
 שררמ ייג לע ןאכ ריעהש א'אכ אלדו סהרבא ימיב ו'זרהמ 'יפבו כ"מב םש והיגה ןוכנלו ,ןושארה םדא ימיב ואב
 :יטיש יניב 2 םלשוה 'וכו אחא 'ר םשב אנוח 'ר רמאמהו ,59 רצ םש א"הגאב עייעו תמאה 'רנ ןכו בתכו תור
 ןתצקמ האב תרוצב לש בער חי'מ היפ  תובאבו ,('ח זי הימרי) גאדי אל תרצב תנשבו מילמ .תרוצב לש 7
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 עשוהי 'ר  ,םלועל ותבש אל (בכ םש םש) ותבשי אל 'א רזעיל 'ר  ,ןמושיר רכינ היה אלו ושמיש
 : ותבשש ןכימ ותבשי אל יא

 ג הרורא ןושארה םדא ימיב 'א ,םלועל ואב ןוכער הרשע ייי הררא רשא המדאה ןמ
 יהיו] םהרבא ימיב 'א ,י"י הררא רשא המדאה ןמ ךמל ימיב יא ,(יגסש) ךרובעב המדאה
 5 'או ,(א וכ םש) [][ושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו] קחצי ימיב 'א ,(יביפש) [ץראב בער

 םיטפושה טפש ימיב יהיו] םיטפושה טפש ימיב 'א ,0 המ םש) [כערה םיתנש הז יכ] בקעי ימיב
 יח] והילא ימיב 'א | ,(א אכ ביש) [דוד ימיב בער יהיו] רוד ימיב 'א ,(א א תור) [ץראב בער יהיו
 ימיב 'א ,(א זי אימ) [רטמו לט הלאה םינשה היהי םא וינפל יתדמע רשא לארשי יהלא ייי

 [אובל] ריתעל יאו : ,םלועב לנלגתמ אוהש 'או .(הכ ו בימ) [ןורמושב לודנ בער יהיו] עשילא +
 10 [הימרי ירו] אנוה 'ר ,(איי ח סומע) י"י ירבד תא עומשל םא יכ םימל אמצ אלו םחלל בער אל

 : ס'יכפ ללועט טכדט ,6"'פ םוכ םכדע ,ד"'קפו ייפ ןטקל ,יייכ ע"פ יכיכמ 'קלי  ,גיכק 'כ ללופט יקלי ,גיימ 'כ וקלי 8

 ותובשי אל ,כגא רזעילא 'ר עשותי ירו (] רזעלא) רזעילא 'ר .פ יעילא 'ר | רכינ ןמושיר היה אלש אלא 1
 | יל םלועל | ך אלש ןאכמ [אל 5 | כנ"אפְד ותונשי ,'א [ותבשי | כנאפְד רמוא | ך . . . ירו רזעילא יר
 .ל בער .,ן ןובעיר [מ (לאומש) יג'אחפ ןונעו *8 | כיאְד ותובשי .ן'אפ [ותבשי | 2 רמא ,כאפ רמוא ל

 | כ תחא :ינ!אופד דחא .?א [א | כ"א אב |  ?א ןינובער ,י ןובער ינימ ,ך ןובער ינש ,'כ בער םימעפ

 ₪ [פהרבא | (רמאמה לכב) 2 תחאו ,] דחא ,יִנָפְד דחאו .?א יאו | ל יל [ךרובעב **4 | ₪ יל ןושארה
 םרבא . . יתיו 'נש ,] םרבא דריו ץראב . . יהיו  ,ף ץראב . . יהיו ינש [יִד ץראב --יהו* | כ וניבא
 ימיב .היח רשא ןושארה . . יהו ,כָאָד ןושארח . . יהיו ינש [ינפ ןושארה -- יהיו * 5 | (םש) יכ?א המירצמ

 יכ- ,(םש) ינאָד בערה . . יכ ינש  [ון בערה -- וכ 6 * | 9ל ירבא יב 'ה יא ירה ילמ יאב יער יהיו 'נש ,] םרבא

 טופש . . יהיו ינש [ץראב --יהו * | 1 םיטפשה | יכאופְ טופש ,ן'ְֶד [םפש | 9ל וגו בערה ינש הז

 . . יהיו ינש [(םש) י דוד -- יהיו * 7 | ילאפ ץראב בער יהיו יל 'וגו ישה יפש ייב יהיו ,ך ץראב בער יהיו םיטפושה

 (5ִ יח ינש) יח [רטמו -- יח * | יִוְד םינש (ן שלש) 'ג רוד . . בער (ך יהיו ינש) יהיו ,'ל 'וגו יהיו נא דוד
 (פ םא ינש) םא יל חגו ידמע רשא יי יח ,1 הלאה םינשה . . רשא 'רשי יהלא ייי יח ינש ,כְו רטמו . . רשא ייי

 יהו * 9 | מ1אְד-ירבד יפל םא יכ רטמו .. יתדמע (1א רשא ייי) רשא לארשי יהלא ייי יח ינש ,יַפ רטמו . . היהי

 ,כ1א לגלגתמ היהש | כ תחאו .ינ'אופד דחאו א [או | .כנאד ןורמושב . . יהיו ינש [יופ ןורמושב --
 [נ אובל * | כ תחאו ,ינְופְד דחאו .יא [יאו | י אבו ,מ (סש) יכנאְוְד םלועל אבו ,פ [םלועב | מ לגלגמש

 | ל ל [ש) יכגאופד הימיי יו * | יכדרגד | ל עמשל [יכְד עומשל * 10 | ל ל ,מיכ'אופד אבל
 ,רוש תחינ שיע חנ ארקנש שרוד ומצעב ירו ,תולזמה וחנש שיע חנ ארקנש שורדל ןאכ הז רמאמ אבוה ילואו
 אלו ותכלהכ שמשה םהב ריאה אל לובמה רוד םהב ונודינש שדח ביי ןתוא 'וכו ושמש אל שרפמ ריב 'יפבו
 ןתנוי 'רו י"רד אתגולפו ,'וכו ךימס ונמחני הזאו ןושארה ןטפשמל ורזח שדח ביי רחאלו ןתכלהכ תולזמה ושמש
 רפסה פוגבו ,יטיש יניב ל'יכב המלשוה תולזמ תלמו ,דיילפו גי'לפ ןמקל םג 'יעו עשוהי ירו רזעילא 'רד אתגולפכ
 יהיו יפל דיספ ןמקל םג הרדסנ איגוסה לכ .ןוכער הרשע 8 = :ןתנוי 'ר ןוכנָל הגוהו ןנחוי 'ר היל 'מא םש בותכ
 [ואיבהו] הי'בקה ולגלג המקש לש תיפורג לואש היהש ייע רפוסה עטיק םש ליייכבו ,('א ו"כ תישארב) ץראב בער
 הלוכ הטמשוה |(" בי" םש) ץראב בער יהיו יפל מ"פ ןמקלו ,יוכו ןמזב יתמיא ש"ר ימא דע 'לו כ דוד ימיב
 בער לכל חיארל ואבוהש םיקוספה בור .רפסה ףוגב ליייכב םירסח ןאכו ,םש העטוקמ ילכ ראשו 'יסופדבו ,  ל"יכב

 ןובער יתהגהו בעור הרשע ןאכ בותכ לייכבו ,םירפסה ראש ייג י"פע יתהגהו ,רחא בתכב יטיש יניב ומ
 הרשע ןושלהו ,דיי דיי לאקזחי יישרב עיייעו חי'כפ לאומש ימבו א'פ תור ימבו דיספב לייכב םג 'יגה ןכו ,גי'חעו
 ןובער ינש וא בער םימעפ הרשע ןאכ והיגה ךרוצל אלשו ,ויתואמגודו ('ג דיי א"מ) םחל הרשע מי'לב ומכ ןובער
 ןשבכב (ביימפ) א"מפ ףוס ןמקל ל"יכב אתיא ןכו ,ןובע יר מייפב םג ייגה ו"יכבו  ,ןינובער וא ןובער יינימ וא
 ןוירה ןוארד לקשמכ ירצ םוקמב דיויהו  ,ןובעירב חיימפ שירו 'וכו המחלמלו ןובעירל ד"ימפבו 'וכו ןובעירבו שאה
 'גאניז ץנוצ םג 'יעו ל"זרדבו ארקמב ןולעפ לקשמב תוביתה וברו ,אושב ארקמב ןובער תביתכש י"פעאו ןוברע
 הרשע םש ייגהו ,('א 'א תור) ץראב בער יחיו יפל תוו 'דמב םג הקתעוה איגוסה לכו ,897 דצ  איזעאפ
 בקעי ימיב דחאו קחצי ימיב דחאו םהרבא ימיב דחאו ךמל ימיב דחא ר"הדא ימיב דחא םלועל ואב ןובער
 םלועל אבו לגלגמש דחאו םיטפושה טפש ימיב דחאו דוד ימיב דחאו עשילא ימיב דחאו והילא ימיב דחאו
 וכו המדאה ןמ ינש ךמל ימיב דחאו ךרובעב המדאה הרורא ינש ר"הדא ימיב דחא (אבל דיתעל דחאו םש גילו)
 יהיו שרדב לאומש ימב איגוסה דועו ,'וכו םחלל בער אל ץראב בער יתחלשהו ביתכד םלועל אבו לגלגמש דחאו
 לכ סש ואבוה ןכו) 'וכו המדאה תרורא םדא ימיב דחא םלועל ואב ןובער הרשע "יגה םשו ,'וכו דוד ימיב בער
 עומשל 'וכו סחלל בער .אל אבל ריתעל דחא םלועל אבו לגלגתמ אוהש דחא (רמאנש תלמ ילב םירחאה םיקוספה
 אנוה בר ףסכ םינמשב רומח שאר תויה דע 'וכו עשילא ימיב אבש בער 'וכו והילא ימיב אבש בער 'ה ירבד תא
 וקתעוח אל ונינפלש םירמאמה ראשו ,םירובג םדא ינב ימיב אלא וכו קחצי בר רב לאומש בר םשב חימרי ברו
 ידו ו'דו ריפדב םג 'יגח ןכו ,הרשעה ןינממ וניא ל"על דחאו .ירישעה ןובערה אוהו .'וכו לגלגתמ אוהש 9  :םש
 כיימבו ;דיתעל רחאו 'וכו אוהש דחאו דיספבו אבל דיתעל דחאו םלועל אבו לגלגתמ אוהש דחאו ןאכ 'א אקארק
 ויחיש ידכ 'וכו דיתעל םלועל אבו לגלגתמ אוהש דחאו היגהל ןווכו 'דיתעל םלועל אבו  ג"'הו ד"ספבו .ןאכ בתכ
 ןאכ וחיגה אנליוו ידו .היסת א'רפפ 'דב ןכא ,א"ת םדרטשמא 'ד שרדמב ןאכ ספדנ ןכו ,ןובער הרשע קר םינמנ
 ייחב םג ייעו 'וכו אבל דיתעל דחאו םלועל אבו לגלגתמ אוהש ןורמושב 'וכו יהיו ינש עשילא ימיב 'או שובישב
 היכו קחצי ב ר רב לאומש רישב הי מר י 'ְרַו אגוה 'ר 'ןכו או ב ל דותעל 'או ןאכ יתהגהו ,שיישרהו ל"דרה
 רישב שבתשנ םש יריכמ 'קליו יבו יא א'יכבו ,לאומש יר םשב אנוה 'ר ייגה תור שרדמבו ,ני'חעו ריספ ןמקל לייכב
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 תעמשנ התיה תלדה שרוחל תעמשנ התיה הרפה ,לכר לע וטילשה םרא תא היבקה ארבש העשב
 חנ רמעש ןויכ ,שרחל תלרה אלו שרוחל תעמשנ אל הרפה ,וילע ןרירמה אטחש ןויכ ,שרחל
 ןלהל ינש החינ המ (ביי גכ תומש) ךרומחו ךרוש חוני ןעמל ןלהל ימאנו החינ ןאכ ימאנ ,וחונינ
 היה אל םשה שרדמה אלו שררמה םשה אל 'א שיקל שיר ,רוש תחינ ןאכ 'נש החינ ףא רוש תחינ
 םילוע םימה ויה חנ רמע אלש דע אלא | ,ונימחני הז ןמחנ וא ונחיני הז אלא רמימל אירק ךירצ
 םימעפ 'ב דגנכ ( ט ,ח ה םמע) םיה ימל ארוקה 'תכ םימעפ ינש ,סהירכק ךותב םתוא םיפיצמו
 יבכש םיללח ומכ ריהה תיברעב רחאו תירחשב דחא םהירכקב םתוא םיפיצמו םילוע םימה ויהש
 ןלהל ימאנו  החינ ןאכ ימאנ | ,וחונינ חנ רמעש ןויכ ,ויה םיללח םהלש יככוש (ו חפ םילחת) רבק
 םשל רמא רועל יר = ,רבק תחינ אכה ףא רבק תחינ ןלהל המ (ב זג היעשי) וחוני םולש אבי החינ
 הביתה תחנ םשל רמא אנינח ירב יסוי 'ר  ,(אכ ח תישארב) חוחינה חיר תא י*י חריו איקנ ונברק
 ןתנוי יר היל רמא ,שרח ביי לכ תולזמ ושמיש אל ןנחוי 'ר רמא , (ד פש םש) הביתה חנתו

 :'3 "כ ס'פ 3" סילסס שטכדע 7 |: 298 ד5 ליעל "ע 6 :'[ יק ס"'פ סילסס יכיכע קלי ,י"כ ע"ם יכיכמ 'קלי 4
 : ד"לפו נ"לפ ןמקל 11  :נ"לפ ןפקל 9

 | יכאוְ ןושארה -, [םדא | כא יל תא | (םש) י תארבל . . הצרש ,א תארבל . . , 2 ] תוארבל הי'בקה אבש 1
 ,(םש) ירכ"אְד םלתהו ,י] םלתה ,] תלדהו /פ [תלדה | ןפ שורחל | י ול תעמשנ | .כ'אפ יל התיה | 'א לכ
 ,"ךך שרוחל .נפ [שרחל 2 | (םש) יכ'אְד עמשנ ,י!ך*א] עמשנ היה ,ף התיה ,1 תעמשנ התייה | א םלתו

 ןדירמה | ?א ואטחו שונא רוד אב ,י יטחש םויב ,ְך םדא אטחש ןויכ ,(םש) יכ ן'אוןפ [אטחש ןויכ | יכא] שרחיל

 ,(םש) יכנאוְד החיה אל | ?א יל ,!א הייבה וילע ןדירמה ,ך . . ודרמ יִפ . . ודירמה ,(םש) י . .םדירמה ,םגו [וילע
 י  תלדה ןכו , שרחל תעמשנ התיה אל תלדהו [שרחל --אלו | 25 שורחחל | (םש)י העמשנ | | ם הניא
 תעמשנ התיה אל םלתהו ,ן שרחל ..םלתה ,כא שרחיל . . םלתהו ,ך שרוחל עמשנ היה אל םלתהו
 | ד < ןל אנמו [מאנ5 | יןמחנ .א ומחנ .ְך וחג ,(םש)ינופ [וחונינ8 | ןיכו | (םש)י שרחיל

 . . רמאנש החינ המ | (סש)י אחיינ ,] אחינ ,כאןפ החיג -. [ןלהל | י אחיינ ,ך החיינ ,כגאופ [החינ
 תחיינ . . ינש (' אחיינ) החיינ המ ,פ רוש תחינ ןאכ ףא . . הרומאה החינ המ ,ן רוש . . ןכ רמאנש החינ ףא
 המ ,כא רוש תחינ ןאכ ףא רוש תחינ ןלהל המ ,יִד רוש תחיינ ןאכ (י הרומאה) ינש (י אחיינ) החיינ ףא . .
 | 21 שרדמה ןמ | שרדמה אוה | כ פשה ןמ | 'א ימוא ,יכנ?אוְד רמא 4 | (םש) י ןאכ ףא םירווש תחינ ןלהל

 ,5 רמול . . מאוְד רמימל ארק [רמימל אירק * 5 | ך הוה אלו ,נא] הוה אל ,(םילהה) מכ [היה אל | םשה אוה
 | ן ןמחנ ;ל ןמחנ הז [כגאְד הז ןמחנ* | מכג'אד הז חנ וא .ן חנא ,?א הז חנ ,"ל חנ הז [הז | ל יל בג רמימל
 | ב סהירכקמ .י ןהירכקב 6 | (םש) ' םילוע םתוא םיפצמ םימה | ,)ן .. ונמחגי (] הז חנ) חנ אמש [אלא | ונמחני
 ארוקה (?א 'אנש) 'תכד ,] ץראה ינפ לע םכפשיו םיה . . 'תכד . .ינש ,יםיה . . ביתכד םימעפ ינש [םיה -- ינש
 | ושש) טכג'אוד ינש ,'א ['ב | (םש) םכא םימעפ ינש [כ םיה ימל ארוקה םכפשיו ,(ע'ת) מ'א םכפשיו] םיה ימל
 ,יפ [דחאו ] ₪ תירחש | כנאוְד תחא ,יפ [דחא | ב םהירבקמ ,) ןהירבק ךותל .כָאְוְד םהירבק ךותב 7
 ,ן [יבכוש 8 | ?ךפ ינכוש ,(םילהת) מי'אוְד ינכוש ,כ?א [יבכש | ?א החנמב :פ תיבדע | כנ'אְוְד תחאו
 | (פש) שפך וחנ ,(םש) יכנא [וחונינ | יכנ ןויכו | ןפינכוש ,פ יגכוש ,?א ןי- ,(סש) מיכ'אָד םיבכוש

 ,יכא [אבי | י?א יל .(םש)י אחייג ,ך החיינ :כג'או [החינ 9 | יד החייג ,כנאו [החינ | יִכְו רמאנ
 ('פ הרומאה , ן ינש) רומאה (1ןפ החינ) החיינ המ ,כא [ןלהל המ | יכנאפך םתובכשמ לע = ,ן [וחוני | ןְד אובי
 (ְן החינ) החיינ ףא ,(םש) יכאפ ןאכ ףא | (םש) י רכקב ,ידך רבק תחיינ .כנאופ [רבק תחינ | יגופ ןלהל
 ,פנאוד רזעלא | (םש) י רכקב ,יִד רבק תחיינ :כגלאופ [רגק תחינ | יִגְוְד ןאכ (ן 'מאה ,ן ינש) הרומאה

 | (םש) י יל ,י תחיינ [תחנ | י םש לע | יפ רמוא | 1 ןב ,(םש) יא רב 10 | (םש) י'א] רמוא | י רזעילא
 ,ירלא גיי | אופד ןתוא = .ירכנ ןלכ | ל ל ,רכ*אפְד תולומה [גו"ל תולזמ *11 | ארקנ | -, [הביתה
 | (פ רמוא ןתגוי יר) כל ןנחוי [גאוד"ל ןהגוי * | כנ'אופְד רשע םינש
 תרורא םדאל היכקה לאש העשבש ויה ןידומל קדצוהי ןב שיירא היה איבנ יכו 'וכו ונמחני הז רמול עדוי היה ןינמ
 המ חנ רלונש ןויכ לוהמ םדא דלויש דע ל"א יתמ דע ע"שבר םדא רמא 'וכו הנלכאת ןובצעב ךרובעב המדאה
 םיטח ןיערוז ויה 'וכו חנ רלוגנש םדוק ונידי ןובצעמו ונישעממ והמו 'וגו ונמחני הז יאדו רמאו ךמל עדי דימ
 תכאלמ ןישוע חנ דלונ אלש דע אלא רוע אלו 'וכו ובושיל םלועה רזח חנ דלונש ןויכ םירדרדו םיצוק םירצוקו
 רמאמה סג 'יעו הכאלמ ילכ לכו תומודרקו תולגמו תושרחמ םהל ןיקתה חנ דלונ ונידי ןובצעמו ביתכ ךכל םהידיב
 אמוחנתבש רמאמה סע ר''בב ונינפלש רמאמה ביכרה ם"ארהו ,ךיכבא שרדמ סשב ב"מ 'ר ףוס טוקליב קתעוהש
 שרוח היה אל רושה בכרנ היה אל סוסה םידבענ תומהבה ויה אל הז דלונ אלש דע אלא דוע אלו ופוסב סרוגו
 דנעשו 'וכו תומודרקו תוגלזמו ,תושרחמ םהל ןיקתה הז דלונשכו םהידיב הכאלמ םישוע ויהו ןעטנ היה אל רומחה
 םיעובטה םיללחכ םימב םיפצ אלא םיחונ ויה אל ןתתימ רחא וליפאש .'וכו םהלש יבכוש 8 :'וכ היחו תמהב לכ םהל
 רמא ובלח יר רכק ינכוש םיללח ומכ אתיא םש ב''מ םילחת 'ךמבו ,וייכ י'ע סג תמייוקמ יככוש ייגתו ,תייפיב 'יעו םיב
 םשל :נ"חעו או בי בותכ ארקמב .םולש אבי 9 125:  רצ ליעל 'יע .וחונינ  :'וכו לובמה רוד ולא םיללח ומכ רבק ינכוש
 רמאו חרב לע ךמל יכנתאו ירוסה םרפא בתכש המ םיכסמ חז שרד םעו ;חוחינ ןושל חנו ,בירקהל דיתע אוהש .ארקנ ונברק
 ,ןכוליהב וחג אלא .'וכו ושמיש אל 11 : 802 דצ גי'מ קלח ח"'מב 'יעו 'וכו ןדבע ןמ אהלא אערמד הנברוק ריב ןאיבג אגתד
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 ןאכ ימאנ ול ורמא ,המל םהל רמא ,ךונחל התימ .םיאצומ ונא ןיא ול ורמא והכא יר תא ולאש
 לאקוחיב ימאנו .החיקל ןאכ ימאנ םישרוד םתא החיקל םא םהל רמא ,החיקל והילאב 'מאנו החיקל
 'ר תא הלאש אנורטמ : םבישה הפי אמוחנת 'ר רמא , (וט דכ לאקזחי) 'וגו דמחמ תא חקול יננה
 יתייה קתשו םיהלאה תא ךונח ךלהתיו 'מאנ וליא הל רמא ,ךונחב התימ םיאצומ ונא ןיא יפוי
 :םיהלא ותא חקל יכ םלועב ונניא יוגו ותא חקל יכ ונניאו רמוא אוהשכ ,ךירבדכ רמוא

 אוה שרדמה אלו שרדמה אוה םשה אל יא ןיחי 'ר וגו חנ ומש תא ארקיו (טכ
 אלא ,ונמחני הז חנ אמש ,ונימחני הז ןמחנ וא ונחיני הז אלא רמימל אירק ךירצ הוה אל ,םשה

 : טיי "כ סיטלכ5 סעוסנפ /סט יסד 'קלי ,סט עוקלי 6

 | 'ך הרמאנ ,(םש) יכנחו רמאנ | א וניצמ אל | יופ יל ול ורמא | ןְד ירל .יכנאחפ ['ר תא | 3יןינימה ולאש 1
 (] ךינדא) ךנודא תא (ך חקל) חקול ייי םויה יכ ןלהל [החיקל והילאב--פ יל ,(םש) יִכְוְד רמאנו | כ%א החיק 2
 םויה (1 יכ ינש המ .1א יכ 'אנש) יכ ('א החיק) החיקל (פ ןלהלו) ןלהל .*ַאָוְחְד ךשאר (ך ךישאר) לעמ
 | י ןינד :א ותוא (?א ןיד) םישרוד | ?א החיקלמ ,יכנ'ִאְוְד החיקלל ,(םש) יפ [החיקל | (סש) יכנ'אפ . .
 | כ החיק . . ,(םש) ון החיקל ןלהל .יאופְד ןלהל [לאקזחיב | כ'אָו רמאג | כא החיק | ,יכ'אופד רמאנ
 יר ןבישה | יאחפ םוחנת | יכנופ הפגמב . . :אָד ךיניע [וגו | (םש) ינְד ךממ חקול .יכאחופ'ד [חקול 8
 [(םש) יִוְד םיאצומ ונא * | ןְד ₪. ול הרמא :יכנאחפ [ןיא 4 | או 'רל ['ר תא | א תחא . . ,יכנופ הנורטמ | והבא

 | ן ונינואו ,ב ונניאו -; [םיהלאה | (םש) יכאפ ךונחל | י אצומ םדא .. ,ל םיאצמ :א ןיאור . ..כנַפ ןיאצומ ונא

 , יגאחְוְד םיהלא ותוא חקל יכ [וג --יכ | גל 'ל :פ ונניא [י'אַחְוְד ונניאו * | ם אוהשכ אלא ,ינ] אוהשכו 5
 ,ל ונמחני הז רמאל ,11אְד רמאל [פ יוגו * 6 | ותוא | 5 הזה ₪ :ינאחו [םלועב | ךונניאו [ונניא < | פיל
 ,כגאוד רמא [פ 'א * |  כגאוד ₪ (םו שיקל שיר) שיקל ןב ןועמש ירו ןנחוי 'ר :פ [ןנחוי 'ר | כאל יל
 | ך שרדמה אוה סשה אלו םשה אוה שרדמה אל ,ף םשה שרדמה אלו . . אל ,יכנא [םשה --אל | ליל
 | ב?א רמימל .ל אירק .+א] ארק רמימל :כגְד . . ארק ,פ רמימל היירק [י'ִד רמימל * אירק | (םש) וכו היה 7
 הז .חנ הז אמש ,םונמחני חנ אמש ,] [ונמחני -- אמש | ונמחני | .(םש) יכא חנ וא :יופְד.חנ =, [אלא

 | יכנאד 'ל ,(סש) י ונמחנו

 יחיו הדגא ימב שיימ ןכו ,284 רצ ליעל י"מב ייעו כו םדאל םיחלא רספמש םלועה ןינמ יכרדב ךונח ךלהתיו יוגו
 יסמ עבונ הז םג ה"בקהל ןדבעי ךאיה תוירבה םידמלמ ויהו םיכאלמה  ודרי וימיבש דרי ומש ארקנ המלו דרי
 רצ אח ןעידוטש ינעללעה לאהטנעדיירפ 'יע איגולורטסאה תמכח יבא היה ךונחש הדגאה לעו ,ויט רי'פ םילבויה
 אטוז ץרא ךרד 'סמב אתיא ןכו ,םירחואמה ליזח ירפסב םג וסנכנ ולא תועדו ,(859 דצו 204 רצ םש רערישו 8
 לאקזחי 'קליו ביימ 'ר טוקלי ייעו יוכו רזעילאו חישמו והילאו דרי ןב ךונח ןה ולאו ע"גב םהייחב וסנכנ 'ט א'פ
 התימ םעט ומעט אלש רשע השלש רחא שרדמ ןויצב םש לאקזחי 'קליבו (418 רצ יל קלח חי"'מב עייעו) זיסש יר
 אנאת 128 זמע לודגה 'דמבו ,גיפ דצ ג"'ח םיטוקלה יסב .שודקה וניבר יקרפב 'יעו 'וכו רזעילאו ךונה םה ןלא

 אלו םש םייסמ ןכא ,'וכו םיהלא ותא חקל יכ 'תכד ךונח והילאו השמ ךונח ןה ולאו םורמב ושמישו ולע ה
 רפסב ותוקלתסהו ךונח ייח לע ךוראה רופיפה םג ייעו 'וכו םורמב ןישמשמו ןילוע םיקידצה לכ אלא . דבלב ולא
 ירייד סע יהותיל אהו יוכו ונניאו םגרותמ 'א י"רתבו ,(129 דצ דיח מ"היבב םג ךונח ייח םשב ספדנש) רשיה
 ךונחש וז הטשבו ,אבר ארפפ ןורטטי מ הי מש אר קו י"י םדק ןמ רמימב עיקרל קילסו דיגנתא םורא אערא
 דצ בוקרטעיפ 'ד ערד תויתואב ייעו לאעמשי 'רלו אביקע ירל םיסחוימה םירפסב הלבקה ילעב וספת ןורטטמ אוה
 רפס כי'ג ארקנה תולכיה רפסב טרפבו (58 .דצ ו"ח םש ע"יעו 16 דצ ג'חו 114 דצ ב"ה מ'היבב) 25 דצו 8
 תא ךונח ךלהתיו ליחתמש (676 איח אידעפאלקוצנעבו ד"'כ 'יס םש אובמבו 170 דצ היח מ"היבב 'יעו) ךונח
 ךאלמ ודבע ןורטטמ יל ןמיז דימ 'וכו הבכרמה תייפצב לכתסהל םורמל יתילעשכ לאעמשי 'ר רמא 'וכו םיהלאה
 המ ינפמ ןורטטמל יתרמא לאעמשי 'ר רמא (171 דצ םש מ'היבבו ,בוקרטעיפ 'פדב) גיפב םשו ,'וכו םינפה רש
 רענ םימורמ ימשב ךתוא ןירוק המ ינפמו 'וכו םירשה לכמ לודג התאו תומש םיעבשב ךנוק םשב .ארקנ התא
 םש וקתעוהש םירמאמה םגו 'וכו ךונח ךלהתיו יפל יטאנקרב .'יעו) .'וכו דרי ןב ךונח ינאש ינפמ יל רמאו בישה
 וכו הז קופפ היידב 'א יפ ןילוחו 'ב זיט תומבי תופסותבו ביי ייפ .ב"יפ רימבב ע*יעו רחוזה רפסמו תור שרדממ
 הדגא שרדמ לעב ןווכ תולכיה יסבו ע"רד תויתואב וליאכ תודגאלו ,('וכו ולפיק הידב יב איכק ב'ב םיבשרבו
 אביקע יר ןיב תקולחמו ןורטטמ אוהו ךאלמ ותוא השעו םדא ינבמ וחקל היכקה קידצ היהש יפל 'וכו ונניאו שרפמש
 קידצ סעפ היה ךונח םירמוא םימכחו םש שרפמ ונינפלש םירמאמה יי'פעו ,(ב'שר תורעהב .שייייעו) הז רבדב ויריבחו
 . יוגה ןכו ,הפגמב ךיניע דמחמ תא חקול יננה ינש ונתימא רמולכ 'וכו ונקלפא וקדצב אוהש דע ה"בקה רמא עשר םעפו

 והילאב החיקלו סרוג םשו ,בוט חקלב קתעוה ןכו ,לי'צכו ך ממ מ חקול יננה בותכ ארקמבו ;'וכו חקול יגנה :ונ\
 תלמ ונינפל רדענ ןושארה ובייא 'ר רמאמבו ,נ"חעו 'וכו םישרוד םתא החיקל םִא 'וכו ךינודא תא הקול 'ה םווה יכ
 תש םדא 997 דצ ליעל ומכ קתשו יוכו רטאנ וליא אנורטמל י"ר תבושתב ןושלה ןונגסו ,197 ָךצ ליעל 'יעו רמא
 הטמל הניכש הדרי אל םלועמ 'א 'ה הכוס אתיירבב ורמאב םינימה תעד לטבל כיג י"ר .ןווכ ילואו :קתשו שונא
 'וכו הרעסב והילא לעיו ביתכהו 'וכו הלע השמו . ביתכהו ךירפ םש ארמגבו ,'וכו םורמל והילאו השמ ולע אלו
 הז ארקב שרפמש ומכ .שרדמה אוה םשה אל 6 :185 דצ ביה תיהגאב םג 'יעו הרשעב הטמל םש .ינשמו
 העשב אלא שרודו ,170 דצ פי'דג ץנוצ 'יעו תומשה שרדמו שוריפ הנשיה ותארוהב שרדמ תלמ ןאכו ,ונמחני
 רי'ב 'יפב 'יעו םתרצמ ומחנתנו החונמ םהל םרגש ונמחני הז חנ בותכה רמא ןכלו 'וכו חנ רמעש ןויכ יוכו ארבש
 םלתהו שרפמ ריב 'יפבו ,82 דצ קיטאממארג 'רבעה רוצ עגערטייב יפב רענילרב א"ר שיימו ק"'דרבו .ע"בארב עייעו
 ןמואה תעדמ היושע איהש המל חילאמ תנווכמ התיה הכאלמה תושעל יםיצור ויהש תוכאלמ לכ 'ולכ שרוחל עמשנ היה
 (םלתהו) םלתה ייגהש 'רג רמאמה ןכותמ ןכא ,נ''חעו שרחל תעמשנ התיה תלדה ונינפלש 'יגהל ףידע הז שוריפו ,'וכו
 תחינ ףא 'יפו ;םדא ינב לע היבקה ןדירמה אטחש ןויכו טייקלב שרפמ וילע ןדירמה 'יגחכו ,תירקיעה "יג איה 'וכו <

 חכו ומש תא ארקינ אתיא םש אמוחנתבו ,רעצ אלב שרוחל תועמשנ תומחבהו םירוושה ויהש רוש תחינ ןאכ ינש
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 ךותב בתכנ וניא איעשוה ירב אמח יר רמא "וגו םיהלאה תא ךונח ךלהתיו (דכ ה א
 רמא עשר םימעפ קירצ םימעפ היה ףנח ךונח ובייא יר ,םיעשרלש ןסומוטב אלא םיקירצלש ןסומוט
 םינימה :םלועה לכ ןרש העשב ונד הנשה שארב וביא 'ר רמא ,ונקלסא קירצ אוהש רע היבקה

 : נע ףלס יכ ייסד 'קל ,3'ע יכ וקני 1

 .: | (סשש ישנאְד רב :ופ [רב | או יל ,ןְד םיהלא ותוא חקל יכ ונניאו ,(י"הד) יח ונניאו ,'א [וגו 1
 : ,'א ןיסוותינ ,כ ןיסומיט ,] ןסומט ,י?ךחפְד ןסומיט ,ן [ןסומוט 2 | א אנינח ,(םש) יש"א איעשוא ,ן היעשוה

 , 2 ןיסומיט . . .פ ןסומט . . ,ינח ןסומיט. . ;ן ןסומוט ךותב | ד אוה בתכנ לבא [אלא | ן ןיקידצ | ?א ןיסוותנ
 | (םש) י יל ךונח | ינזחפ רמא (ך ובייא) וביא 'ר ,ן ובייא 'ר . . ,5ָאְָד וביא 'ר רמא | ?א ןיסוותנ . . ,'א ןיסוותינ . .

 אוה | םעפ | ?א קידצ היה ,ן קידצ אוה | כ עפ | ן יל ,(םש) יכא היה ףנח םדא ,' ףנח היה [היה ףנח

 לכ תא | ןד אוהש | זְַפ שארבו [שארב --רמא | (םש) י ותקדצב ,יכאחופְד וקדצב [קידצ 8 | ן עשר
 | יפ םלוע . . לכ ,ןְר םלועה יאב (ן לכ תא) לכ .כ?א ולוכ םלועח תא + ולוכ . . ,'אְזְד ולכ םלועה

 ל

 ) קוספו קוספ לכל טעמכ תודגאה רדיסש שרדמה לעבו ,דייכפ יב א"יכבו גיכפ 'א אייכב .הכ השרפ
 מ ןכו ,יוכו חנ ומש תא ארקיו דע ןאכמו 'וכו ךונה ךלהתיו דע תודלותה יקוספ לע גלד (רפסה ףופל בורק
 דע 'וכו לחר ינב םיקוספה לע ביפ 'פבו 'וכו חרת תדלוח הלאו רע 'וכו םש תרלות הלא םיקוספה לע ח"'לפ ןמקל
 םיקוספהו (רכו התיה ענמתו 'פה קר שרדנ םשו) 'וכו םודא יבא ושע תודלת הלאו םיקוספהו 'וכו הדלי המבילהאו
 אכיהו ,(89 דצ ליעל י"מב יתרכזחש איגוסה קר לייכב םש הרדסנ יוכו ןועבצ ינב הלאו 'פלו) וכו ריעש ינב הלא
 קלח חיימב שיימ 'יעו רזעילא לש ותשרפב ולפכנש םיקוספה לע סיפב ןמקל כ"ג גלד ןכלו שרד אל שרדמל אכילד
 רפס ךותב בתכנ וניא ונניאו 'וכו ותא חקל יכ ונניאו 'וכו ךונח ךלהתיו שרוד .בתכנ וניא 1 :  864 דצ דיל
 סעטו ונקלפא קידצ אוהש רע היבקה רמאו 'וכו היה ףנח ךונה שרוד וביא 'רו ףכו אלא םיקידצ לש ('םחי
 ,אטח ידיל אבי םרט ונמז םדוק ותוא הקל יכ ונניאו םיהלאה תא ךונה ךלהתהש דועב 'וכו ךלהתיו בותכה
 רמא וקדצב דבוא קידצ שי ביתכד והמ ןטקה לאומש תא ולאש אתיא (ויט 'ז) יתיאר לכה תא 'פ תלהק שרדמבו
 ונקלסא וקדצב אוהש דע ה"יבקה רמא טיימ ידיל אבל דיתע קידצהש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג םהל
 4 יד המלש תמכחב םיקוספה ורמאנ ךונח לעש 'רג םגו ,ךונחב ארק רתפש רשפאו 'וכו וקרצב דבוא קידצ שי ינש
 אנושת לבל חקול םימשל ץראמ חקול םיעשר ןיב ןכשש רובעבו ןח אצמ םיהלאה תא ךלהתה םינפל רשא איי יי
 וניא יאנגל ושרד ןאכו ,206 רצו 14 דצ וכו סיזענעג רוצ ןויטשנייוו 'יעו ושפנב המרמ לושמת אלו ערב ותעד
 בותכש ומכו) ךונח תוקלתסהב םינימה תעד לטבל םירמאמ ינש דוע קר ןאכ ורדסנ ןכו ,'וכו היה ףנח 'וכו בתכנ
 יג ארודהמ ג"ח 'וכו עטכישעג רעריש ייעו וכו תומ הארי לב ךונה הקול הנומאב 'ה א"יפ םירבעה לא תרגאב
 ירא יחותילו 'וכו ונניאו סולקנא םג םגרת וז הטש ייפעו ,ךונחל התימ םיאצומ ונאש ןאכ ליזח תעדו (208 דצ
 ' רענילרב א"רו 44 דצ 'וכו סולפנייא ןעד רעביא 'סב ףיזרהמ שיימ 'יעו הנוכנה 'יגה םש היכ) יי היתי תימא
 ולא יתלבו ,י"' םדק ןמ רמימב דיגנתא םורא אוה תיל אהו 'ב י"רתב ןכו ,(168 דצ בי"ח סולקנא םוגרתב
 ךונח ייח לע םודק ןמזב וטשפתנש תורגאה לכ לע זמרל ןאכ רבד ץמש אצמנ אל ונינפלש םיטעמה םירמאמה
 טעמ אצמנ ןכו ,םיזונגה ירוישב ךונח םש לע ארקנו תונויזח בורב אלפנ רפס םכותבו םינוציח םירפסב ופסאנו
 ןגיק שונא תש םדא ביבח יעיבשה תורודב ('א ה"נק) גיכפ אתקיספב ומכ חבשל ושרדש םינשי םישרדמב רעזמ
 ותטשב ןוליפ םג םיכסמ ונינפלש לי'זח תעד סעו ,א'י יס טיכפ רייוב 'יעו וכו ךוגח ךלהתיו ךונח דרי לאללהמ
 ורפסב דעירפגעיז 'חהו 45 דצ םש ףיזרהמ שיימ 'יעו) ותער לע םחנו עדוי אלא רומג קידצ היה אל ךונתש
 סע ךלהתהו םימת אצמנ ךונח ז"ט ד"מ (קארטש 'חה 'צוה) ירבעה אריס ןב רפסב שרדנ חבשלו ,(152 דצ ןוליפ
 'צוה ס"בב 'יעו) םינפ חקלג אוה םגו ךונחכ ץראה לע רצונ טעמ דיי ט"מ םשו  ,רודו רודל תעד תוא חקלנו ייי
 ךוגחש אתקיתע הדגאל ונווכש (?םיעבשה תקתעה ןונגסמ 'רנ רבכו ,(89 דצ םש אובמבו 88 דצ איה יוועל 'חה
 םדא ינבמ ןושארה היה אוה ד"פב רפוסמ ךונה 'סב שמתשהש םילבויה יסבו ,ךונח תיילעב רבדמ בותכהשו תמ אל
 רפסב םהישרח רדסל םימשה תותוא תא בותכיו המכחה תאו תעדה תאו בתכה תא דמל רשא ץראה לע םידוליה
 לע תודע םדא ינבל ןתיו תודע הנושארב בותכיו םרפסמב שדחו שדח ירָרסל םינשה תע תא םדא ינב ועדי ןעמל
 תנשה תותבש תא דגיו םישדחה תא ךורעי םינשה ימי תא עידויו םילבויה יעובש תא דגיו המדאה תוחפשמ
 ינב תא ארקי רשא תא ןמולחב האר םימיה תירחאב אובי אוב רשא תאו היה רבכש תאו תעדל ול וניארה רשאכ
 ינב לכל ץראה לע תודעל ותוא םשיו תודעל רפסב בתכו ןיבתו האר לכה תא טפשמה םוי דע םהיתורודל םדאה
 תלשממ םימשבו ץראה לע רשא לכ תא ןהואריו םילבו* השש םיהלא יכאלמ ברקב יהיו 'וכו םחיתורודל םדאה
 4 תפ בתוכ הנהו תראפתלו דובכל ןדע ןג לא ותוא איבנו םדאה ינב ךותמ חקליו 'וכו רפסב לכה בותכיו שמשה
 1 יכ ןדע ץרא לכ לע לובמה תא איבה ורובעבו םדאה ינב תער לכו םלועה לע שנועה תאו ןידה ןגשתפ תא רפסב
 ה םש םילבויה 5 יוכו טפשמה םוי דע תורודח יללעמ לכ תא ריכזהל םדא ינב לכב דיעי ןעמלו תואל םש םשוה
 ו שלש ךלה םיכאלמה סע םיהלאה תא ךונח ךלהתיו 'פל רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמב שיימל ירקיעה רוקמה
 תשש ונייה הנש תואמ שלשו ,תובר תומכחו תולזמו תופוקתו רוביע םהמ דמלו םמע היה ןדע ןגב חנש תואט
 םיתלאה תא ךונח ךלהתיו ינש הנשה תא רביעו רובעה דופב סנכנו ךונחל רסמ םדא אתיא ח"פ אירדפבו ,םילבוי
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 207 א ה דכ השרפ תישארב

 ליאוה רמאת אלש ,ונממ לודנ ללכ (הי שי איקו) ךומכ ךערל תבהאו 'א הביקע 'ר  ,הרוחב
 :ותא השע םיהלא תומדב הובמ התא ימל עד ןכ תישע םא 'מוחנת 'ר רמא ,יריבח הזבתי יתיזבתינו

 ,ופ [ונממ | ך - הז :ירכנאופ [ללכ | ג ימא .יכאופד רמוא | ד יל ונממ -- הביקע 'ר | זך 'ל הרותב 1
 יתללקתנו ליאוה ימע =. [יריבח 2 | י -, הרותב לודג ללכ ךומכ ךירבל תבהאו ימוא אביקע יר [אלש | ירכ )אך הרותב
 | ותוא | יכגאחפ ימע (נא יריבח) ירבח ([ך לקלקתי יתלקלקתנו) ללקתי יתללקתנו . . ימע ,ןֶד יריבח ימע ללקתי

 םירמאמה וסריס ןאכו ;םש םירדנ י'שוריב היכו ,הזמ לודג ללכ הז םדא תודלות רפס הזרמוא
 ללכ 'וכו תבהאו הביקע 'ר רמאמב ובתכו םיללכה ךרע כי'ג וגיש הז י'עו וב שרודש קוספל ע'ב רמאמ ךימפהל
 ,(נייחעו 'וכו יתללקתנו ליאוה גיל םש םגו ,ריבמ קתעוהש רמאמב 522 דצ איגופב ונממ "יגה ןכו) וג מ מ לודג
 שרפמש ומכו ונממ לודג ללכ 'וכו רפס הז רמא ע"'בו הרותב לודג ללכ 'וכו תבהאו הביקע -'ר ךמא תירקיעה יג יפלו
 רהזי ןכלו 'וכו ןכ תישע םא ימוחנת רא (ע"'ר רמאמ לע בסומ וניאו) 'וכו ליאוה רמאת אלש ע"ב רמאמב ןאכ
 םדא םיהלא ארב םויב םדא תודלות רפס הז רמוא יאזע ןב םש ארפסב ד'בארה שוריפב םג 'יעו ורבח דובכב םדא
 אוה הזבתנש ירה ךומכ אלא ונעמש אל ןושארה קוספה ןמ ולאש ייפ הזמ לודג ללכ הז ותוא השע םיהְלֶא תומדב
 תזבמ התא ימ תא ותוא השע םיהלא תומדב רמאנ ךכל יוכו ומע ללקתיו ומע ורבח הזבתי 'וכו אוח ללקתנ וא
 תבחאו רי'ב .ןויצב הז קוספל קתעוה יטאנקרבו ,'וכו רפס הז 'פל ת"'הע תופסותב עיעו םוקט לש ונקויד תומד יוכו
 הזמ לודג ללכ הז ותוא השע םיהלא תומדב םדא תודלות רפס הז יאזע ןב ול רמא הרותב .לודג ללכ הז ךומכ ךערל

 ליזר ורמא ר"בבו םישודק 'פב םש ןכו וכו ןכ תישע םא תייר רמא ימע ירבח ללקחי יתללקתנו ליאוה רמאת א
 יתיזבתנו ליאוה רמאת אלש הזמ לודג ללכ הז ותוא תשע םיהלא תומדב ע"ב ול רמא יוכו לודג לֶלכ הז 'ןכו תבהאו
 לע יקינולאש 'ד שרדמב ריעח ג'רו ,ןאכ רי'בב וינפל ןכ 'יגה היה ,םא עי'צו 'וכו ת"ר רמא 'וכו יתללקתנו ליאוה 'וכו
 יכ ונממ לודג רמא יאזע ןב ךומכ ךערל תבחאו הרותב לודג ללכ--אביקע 'ר רמא וריבח תא בוהאל קיימסה ייג
 תבהאל .דוסיש עדמ ןויעב ושרפל שיו וכו רמאת אלש עייב רמאמב ג"ל ימלשוריו ארפסבו ,'וגו השע םיהלא םלצב
 ותומדב הי'בקה ארב םדא ינב לכו ונלכל דחא באו םדא תודלות לכל רפס איה השודקה ונתרותש אוה ורבחל םדא
 טעמו תוצמ תשודק ידיל אובל והעייסיו ומצעכ ורבח תא בהאי דחא לכו ויתודמב קבדהל םלכ ולדתשיו ומלצבו
 ןכו ,(417 דצ איח ת"הגאו 148 דצ 'וכו קיהטע סוראצאל ייעו) ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיבש תוריבעמ לצניו
 קלוחמ ףוגכ - הייכ) ללכ יוה דחא םדאמ ןיאב לכהו תחא התיה האירבהו ליאוה 'ולכ רפסה ףוגב 'ב א'יכב שוריפ ףסונ
 ןיאב םלוכו ליאוה וריבחמ דחא עייתסיל ןיכירצ םדא ינב לכ ןכ וריבחמ רבא עייתסמ ףוגהש םשכו םירביא המכ
 דחא 'וכו ךערל תבהאו ה בי ק ע 'ר לש וללכו ,'וכו רמאת אלש ךומכ ךערל תכהאומ רפס הז לודג ללכ יוה דחא ףוגמ
 לכ איה וז דיבעת אל ךרבהל ינפ ךלע ד הלילשה ןונגפסב ללה ורמאש םסרופמה רמאמ סע ותארוהב אוה
 תבהאו ןאכ ר'ב 'יפב שרפמש ומכ שרפל וליגרה ןכו ,('א א"ל תבש) 'וכו אוה השוריפ ךדיאו הלוכ הרותה
 רמוא אביקע 'ר 'וכו ךערל תבהאו םש די'בארה 'יפבו דיבעת אל ךרבחל יגס ךלעד הרותב לודג ללכ  ךומכ ךערל
 ינאס ךלעד ןקזה ללה ורמא ןאכמ ךומכ ךערל תבהאו םישודק 'פ בוט חקלבו 'וכו ינס ךלעד הרותב לודג ללכ הז
 רמואה יוגל ללה השעש ומכ (איע גיס"זיש ו'ד) םירבד 'פ בוט םש '] בוט םש 'רל הרותה תושרדב בתכ ןכו ,'וכו
 הז ןיעכו ,"וכו וריבחל םדא ןיב רשא 'רותה ללכ הזב יכ ךומכ ךערל תבהאו ול 'מאו דחא לגר לע הרות ינדמל
 אביקע 'ול אבש דחאב השעמ םש ביונ נירדאב .אתיא 'וכו ללה ינפל אב 'וכו השעמ בוש םש תבשב רופיסה
 דיבעת אל ךרבחל ךמרגל ינס תאד המ הרות לש הללכ אוה ינב יוכו ל"א תחאכ הלוכ הרותה לכ ינדמל יבר לא
 'ה ארודהמ ג''ח םידוהיה תורוק ץערג 'יעו) 'וכו ךמרגל ינפ תאד המ עיר ינדמל ךכ םהל רמא יוכו ויריבח לצא ול ךלה
 ךלעד רמאמהל תואמגודה ונמסנ םשו ,4 דצ םש ת"יהגאו 89 דצ ח"'חו 45 דצ א'ח ןעטפירש 'זעג ףעל ,288 דצו 207 דצ
 בייכפ יאתמו י'פ סקולבש עודיו ,םינוילגגואה ירפסב 'וכו ךערל תבהאו ללכהל תואמגודה ןכו ,היכוט 'סבו ןוליפ לצא ינס
 תבחאו 'וכו לארשי עמש ללכה לצא ביייפ סוקרמבו 'וכו ךיהלא יי תא תבהאו ללכה לצא 'וכו ךערל תבהאו ללכה רכזוה
 רצו 81 דצ 'וכו םוטנעדוי סאד ורפפב רעכאבלעשע י'ר ידידיו 158 דצ זיל קלח ח"ימב ןנאמעדיג מיר שיימ ייעו.'וכו תא
 'מוא םימכחהמ 'א הב תויולת תוצמה לכש 'א הוצמ וז יא ל'זא הנהו דוע אתיא םש טייש 'ן] טישר תושרדבו 5
 םדא תודלות רפס הז 'מוא רחא םכחו דח א 'ה וניה ל א 'ה לאר שי ע מ ש 'מוא רחא םכחו ךומכ ךערל תבחאו
 םימש לוע תלבקב יכ 'מוא 'חאהו הרותה לכ םייקי ךערל תבהאו םויקב יכ 'מוא דחאה יכ ןוצרהו ושרפמו) 'וגו
 תושעל לכוי אל ארבנ ותרוצב יכו לאה לעופ אוהש םדאה ןיבי םא יכ רמוא 'אהו ה"בקה הוצש המ לכ לבקי
 רמאמה ןונגסמו ,('וכו הזב הארנה היהי וא ותינבתב השעיש יואר ותומדבו םיהלא םלצב ארבנ רשאו 'וכו ער םוש
 עבונ וניא רשא רחא רמאמ ליזח ירמאמ ךותב ללכ טיש '] טישרש רעשל השקו הלמב הלמ קתעוה אלש הארנ
 םושב הדגאה יתאצמ אל .ינאו וילע בתכו רמאמה הז קיתעה םש םירדנ ישוריל מ"יפבו ,לארשי רוקממ ונונגסב
 ,ןואיל ריפימ .דוד 'ַרל) דודל הלהתב רמאמה לע כי'ג ריעה םשו ,(מ'דיב םג ייעו) 'וכו ונשי םאו אותה ןושלכ םוקמ
 הרותב אוה לודג ללכ רמוא יאזע ןב םדא תודלות רפס הז ליז ורמא (איע בייכ) וילפ א'ח (זילש אנידנאטשוק
 םיהלא םלצב םדא תודלת 'ס הז ימוא אמוהנת יבר רתוי לודג ללכ ךערל תבהאו רמוא אביקע 'ר
 ירבד הילע וישוריפ םג הז ןושלב ידגא ייצמב ןימאא אלו וילע בתכו "כו הרותב לודג ללכ ותוא אוב
 והיתאצמ אלו והיתשקבו וילע בתכ ומצעב אוהו ותמדקהב בקעי ןיע לעב איבה שרדמ םשב בותכ רז רמאמו ,יאבה
 קוספ וניצמ רמוא ס ג ג ן] ב 'וגו לארשי עמש אוהו רתוי ללוכ קוספ וניצמ רמוא א מו ז ן ב ןחסנ הזו ירדס אתש לכב
 דהא .שבכה תא אוהו רתוי ללוכ קוספ וניצמ רמוא יזפ ןב ןוע מ ש ךומכ ךערל תבהאו אוהו רתוי ללוכ
 תינבת תא ךתוא הארמ ינא רשא לככ ביתכד יזפ ןבכ הכלה רמאו וילגר לע ינולפ יבר דמע גו רקבב השעת
 אחסונהש ןימאא אלו בתכו םש ושוריפ לע ריעהו בקעי ןיע תמדקהמ הז רמאמ םג קיתעה םש מיפיבו ,'ןגו ןכשמה
 הזה ייצלה 'יפב רדגתהל ואיצמה םידימלתה ןמ 'א אלא ייצלה 'זנה 'יפו טשפה יפל הנבה הל ןיאש ל'זחמ וזה
 רמאמה ותואמו ,זי'ס 'יס (הינרת אשראוו) האילפ שרדמב םג קתעוה רזה רמאמהו ,ןאכ רי'בב ת"פיב םג 'יעו
 תז הבר שרדמ םשב רפסה שארב (ו'פקת אנוטלא) רכששי להאב גצוהש רמאמה בברועמ ר''בב ונינפלש רמאמהו
 לארשי עמש אוחו רתוי ללוכ קוספ וניצמ רמוא אמוז ןב הרותב לודג ללכ הז רמוא יאזע ןב םדא תודלות רפס
 אל רכששי להא רפס לע ומיכסהש רודה ילודגו ,ךומכ ךערל תבהאו אוהו רתוי ללוכ קוספ וניצמ רמוא סננ ןב
 וייכ ייסו בכ ייס 'כ תנש טטאלב-רוטָארעטיל ע"מב םג 'יעו הבר שרדמב רמאמה אצמנ אל הז ןונגסבש וריעה
 ע"ר רמאמ ןאכ לפכוה ודו רייפד טוקליבו ,545 'ומע " "יס יט תנש גנוטייצדרוטארעטיל 'טנעירא עיימבו חי'כ 'יסו
 ה"כפ שיר ךומסב ומכ ו ת א תביתכו ,ע''צו 'וכו לודג ללכ (ךירבחל ו'דב) ךירבל תבחאו ינשה רמאמב 'יגהו
 : םש י"מבו 25 דצ ליעל ייעו



- 
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 תוחור ויה הוחמ םדא שריפש] הנש ליק לכ ןומיפ 'ר רמאד תוחור ןה המ  ,תודלות םינושארה
 ותוועהב רשא דיהה תורילומו םדאמ תוממחתמ תוביקנ תוחור ,תדלוי איהו הנממ םיממחתמ םירכוה
 יוחור רמאד ןאמ ,האמרק םדאד יוגב (די ז ביש  םדא ינב יעגנבו םישנא םבשב ויתחכוהו
 אלד ןיבט אלקחד יוחור רמד ןמ  ,הירצי ןימכחד ןישיב ןוניהד רמאד ןאמ הימיע ןוברד ןיבט התיבר
 תודלות םינושארה ןיא ,םדא תודלות הלא :  |הירצי ןימכח אלד ןישיב ןוניהד רמאד ןאמ הימע ןובר
 ינא ןררוע דריע ןה תודרמ ןושל וללה תומשה לכ יול ןב עשוהי 'ר רמאד םימב םילכ םהש המל
 16?ךמלל יל המ םלועה ןמ ינא ןשיתמ לאשותמ ,םלועה ןמ ינא ןחומ לאיוחמ] ,םלועה ןמ
 המ םדמיל ןושארה םרא תוינמוא לכ בר [םשב המחנמ 'ר רזעלא 'ר] םשב 'מוחנת יר : [ויתודלותלו
 םדא רפסה לוגריס וליפא רמא בר ,ןושארה םדאמ (אי דמ היעשי) םראמ המה םישרחו םעט
 : ולונריסו רפס הז רמיל ןושארה

 ותואב ושענ םיאלפ השלש רועל 'ר רמאד איההל אעייסמ ארה םדא םיהלא ארב םויב
 לודנ ללכ םדא תורלות רפס הו 'א יאוע ןב :תודלות ואיצוהו ושמישו וארכנ םויב וב = ,םויה

 לעמ :סט עוקי11 - :6/י דיפ סיעשי יכיכע 'קל 8 | :ו"כפ ףופ ןטקל ,899 ד5 ליעל 6 | :כ"טו 195 ד5 ליע 1
 : ו"כפ ציוכ כי'כדס ,יג ס'מ סיכדנ ט'פ 'טוכי ,נייפ יד קלפ סיטודק סכפפ 12 :906 5

 -- שריפש * | .ןזךן םישלשו האמ | יח לכש | י אלא ,נחַוְד ןה המו ,ל ןהמ [ןה המ * | י תונושארה 1
 תדלוי איהו) הנממ םידילומ ויהו הנממ ןיממחתמ םירכזה תוחור ויה םדאמ הוח ()] השריפש) השרפש [הירצי

 (] תודלויו , תורילומו) םידילומו סדאמ (]] תוממחתמ תובקנה) םיממחתמ ויה תוביקנ (] תוחור) תוחורו (ְ) ןהמ
 ןאמו הימע וברד ןיבט אתיבד יחורד . . ןאמ האמדק םדאד (1 יהונב) וינב . . (ן ותוועהב) ותועהב . . ד"הה ונממ

 ןאמ (ן יל . הירצי . . ןוניאד . . ןאמו הימיע ןיברד ןיבט אתיבד יחורד . . ןאמ) הירצי ןימכחד ןישיב ןוניאר רמאד
 (] ןמו) ןאמו (] הימיע) הימע (] ןובר) ןיבר אלד ןיבט אלקחד (1 יהוחורד ,ן ייוחור) יחורד רמאד ( ןאמו ,ן ןמ)
 םירכזה תוחור ויה םדאמ הוח השריפש ,ןןְד הירצי (ן ןומחד ,) ןימכחד) ןימיכחד ןישיב ()ן ןוניהד) ןוניאד רמאד
 ,ך'א [הלא 5 | ל הירצי ןומכתד דיע 'לוכו ,י 'ו כו הוחמ שריפש ,ן 'וכו ליע ל רו מ א כ םדאמ ןיממחתמ
 | יל םדא | (פ 'ל ויתודלותלו -- הלא) ן וליא אחא בר ,?א ןה ולא . . ,ןְְד ולא איד ,כ הלא איד ,י ולא , וליא
 | ג'אד ויז .י'רכחו [םילכ | *ךיא ויהש | ןןה המו [המל 6 | ינ תונשארה | ירכנאחדה ןיאו .ן [ןיא

 ינא ןחומ לאיוחמ [ויתודלותלו --- לאיוחמ 7 * | ל יל [ינא ** | נל ןררוע רריע [אְד ןדרוע רריע * | ןםשל [ןושל
 . . המ םלועה ןס (כ ינא ןחומ) ןתוא ינא החומ (כ לאייוחמ) לאיוחמ ,ן ויתודלותלו ךמלל יל המ 'ל ו כ םלועה ןמ
 המחנמ 'ר * | ל יל [םכ גאופךרזעלא 'ר * | אפוחנת 8 | איל ,ל'לו כו ,ךויתודלותלו . . המ 'ו כר כ ןויתודלותלו
 ,םָא ןינבר ,ן 'ר [בר | לליפ אמחנמ 'רו מאד סשב (מ1א אמחנמ) םחנמ 'רו [כ1ן םשב (כ אמהנמ ,ן ימחנמ)

 ,/מ'א ןדמל ,ּכְד םדמל .?א [םדמיל | יא םלועבש (י תונמוא) תוינמוא .?אָד תוינמואה ,מ כ נחופ [תוינמוא | כ ןנבר
 [ומא בול8 | מאח ינש ,1 אמעט . . ,ָך הימעט יאמ ,יכ [סעט המ | (י ןושארה םדא דמל) גזְךפ דמל ,ן דמיל
 , ופ [דמיל 9 | ן) רפוסה לוגריס .מיכ"אחופְך רפס לש (מא לוגרס ,כ לוגריס ,יִזח ולוגריס) ולוגרס | ךיירמא ןינבר
 | 'ַא ולוגרס הז .מ נ?אפ ולוגרסו . . ,ְוְד ולוגריסו אוה ,י [ולוגריסו | 'א יל הז | מעא ודמל ,ָך ודמיל ,יגזח דמל

 | ך שלש ,ו'א'ד יג .כג'אחופ [השלש | כנ'ַאְוְד הירזע ןב רזעלא .?אפ רזעלא | א עייסמ [אעייסמ אדה 1
 תודלות רפס הז [ןב | ןָאְוְד ואיצוה סויב וכ | אָד ושמש . . ,] ושמיש סויב וב 12 | א םויב וב ,י םוי ותואב

 | ד הז .יכנאחפ [ללכ | ןי לםדא--הז | ג מא .יכאחפדךרמאא | גוייש | ו ₪

 ותומדב דלויו רמאנש ןיחא לבה השעמל ןימוד וישעמו ותומדו וערזמ היהש תש דלונש דע ויחא לבה השעמל ןימוד
 עייעו 222 רצו 206 רצ ליעל י"מב 'יעו וכו םיקידצה תורוד לכו תוירבה לכ וסחיתנו ולע תשמ רמוא לאעמשי 'ר ומלצכ
 שונא םדוק םינושארהש בתכש המב ןוליפ כ"ג ןווכש רשפא תוחור ןה המ הדגאלו ,'וכו םדא יחיו יפל םימוגרתב
 לייכב בתוכה עטיקש ןושלמו ,196 רצ ליעל ה"כ .הירצי ןימכח אלד 5 :152 דצ דעירפגעיז 'יעו בברועמ רוד ויה
 יחורד רמאד ןאמ ו"דו ר"פדב 'יגהש ומכו רמאמה לכ ףוסב ןאכ וינפל "יגה ןכ החיהש עמשמ הירצי ןומכחד דע
 םשב ןאכ םג הגוה אבא שרדמ ןוילגבו ,הירצי ןימיכחד ןישיב ןוניאד רמאד ןאמו הימע ןיבר אלד ןיבט אלקחד
 כ"מבו ,הימע ןיבר א לד ןישיב ןוניאד רמאד ןאמו הירצי ןי מ יכ ה א ל ד ןיבט אלקחד יחורד ד"מ איס
 וירחא וסיפדה ןכו 'וכו ןימיכח אל ד ןי ב ט ןוניאד רמאד ןאמו 'וכו ןיבר אלד ןי שי ב אלקחד ןיחורד ןאכ היגה
 תלכש רמוא אוה ןיק לש וערזב י"כ ר'ב 'יפב שרפמ .םימב םילכ ןהש 6 :יוכו רמד ןמ היידב םש ליעל י"מב ייעו
 םשב 8 :ונממ םלועה הנבנו חג ראשנ תודלות ולאמ לבא םלועב דחא םהמ ראשנ שש לובמה רודבו שונא רודב
 ,בר םשב םש טמשנו ,אמחנמ 'רו רזעלא 'ר םשב אמוחנת 'ר שבתשנ פיייכבו ,נ"חעו יתמלשה ןכ .'וכו רזעלא יר
 ןאכ ןו ש אר ה םלשוה ל"יכב .ןושארה םדא | : 'וכו 'מוחנת 'ר טימשחו בר םשב רמוא המחנמ 'ר עטיק ח"יכבו
 ר"הדאמ סה ןינמואו 'ןכו המה םישרחו שרודו םד מ יל 'יגה הנוכנו םירפסה ראשב אוהש ומכ יטיש יניב ךומסבו
 ב םלש וניאש ולוגריסו רפס הז שרודו ,412 דצ סיורק לצא פעל 'יעו טוטרש .לוגריס 9 | : תוינמוא לכ םדמילש
 לש התימאכ איה יוה 'וכו תמא ןלהל רמאנו תמאו םולש ירבד ןאכ רמאנ יא 'ע א'פ הליגמ 'שורי 'יעו טוטרש
 שימ ייע .רזעל 'ר רמאד 11 :לגרס יעב 'יע ךורעה "גו ,'וכו טוטריס חתכירצ וז ףא טוטריס הכירצ וז המ הרות
 ולא םירמאמ .'וכו יאזע ןב 12 :ו כו וארבנ םויב וב הז רמאמב םג ועטיק טוקליו פ'יכבו ,205 דצ ליעל י"מב
 םרקיעו ,ותא השע םיהלא תומדב 'וכו םויב 'וכו רפס הז יפל ןאכ םירדסנ שררמ לש ומורב םידמועו םיבגשנה
 יאזע ןב הרותב לודג ללכ הזרמוא אביקע ר ךומכ ךערל תב האו "גה סשו םישודק אתפסותב
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 ,םדא תודלות רפס הו וינבל ןתונ ינא ימלו ,ןתונ יניא םדאל םדאל רמאיו ,השעת אל תוצמ
 םדא רפס הו םעט המ םיטבש ביי] ונממ ורמעיש ןושארה םדא היה [יואר ןנח רפכד בקעי יר רמא
 תא גרהו רחא רמעו ול יתתנ םינב ינש רמאו רוח ,ול ןתונ [יניאו ייפכ ריצי היכקה רמא ,הז ןינמ
 רפס הז וינבל ןתונ ינא ימלו ,ןתונ יניא םדאל םדאל רמאיו ,ביי ול .ןתונ ינא ךאיהו וריבח
 5 : (ביי אה השמח 'ה העבש יז הז ןינמ) םדא תודלות

 ן ,אהמתא תוהלא ןה המ ,[תודלות םינושארה ןיא] ,תודלות וליא [םדא תודלות רפס הזו
 ךליאו ןכימ  ,םלצו תומרב ןאכ דע םהל רמא ,קתשו] שונא תש םרא אלד רב ןהכ הבא ימוק ןועב
 םהינפ ושענו שיחרמ תמה ליחתה םישרט ושענ םירהה שונא ימיב ונתשנ םירבד העברא : ןירוטניק
 ןיחגד ןיב המ ןיקיזמל ןילוח תושעיל ןמצעל ומרגש ןה ןה קחצי יר רמא ,םיקיזמל ןילוח ושענו תופוקכ
 10 ןיא  ,תודלוח וליא איד : [(כ ד תישארב) י"י םשב ארקל לחוה וא שנ רבל ןיחגדל המלצל

 : 997 75 ליע> 7 :סס עוקל 6 :'פ ₪כ עוקיפ

 ינא ןיא . . , ןנתונ יניא םדאל ,[ןַפ ןתונ יניא םדאל * | חד יל /ןפ םדא (ן ול) אל ['ינא םדאל *1
 [וינבל -- ימלו * | (םש) י הנתונ ינא . . ,ךְד ןנתונ ינא . . ,א ןתונ ונא םדאל אל ,י ןינתנ ןניא ,] סנתוג

 אלא ,ץְד ןנתונ ינא וינבל אלא ,א ןתונ ינא וינבל ,ָ] וינבל ינא ןנתונ ,ךג וינבל (1 ןנתונ) ןתונ ינא (ך ימל) ימלו
 [י?אְד םיטנש ביי * | כנאפד ןינח [ן ןנת*2 | יד ₪ ינש [(םש) יכנאופ הז * | ךוינבל םא יכ ,יַפ וינבל
 [ אפ ינש ,] ימעט - . ,ך אמעט . . ,ך הימעט יאמ [יכ םעט המ * | ך רשע םינש םיטנש ,]'אופ . . רשע םינש

 רטא [אחופ יניאו (אזדפ יפכ) ייפכ ריצי -- רמא * 4 | כנא חד 'ל ,פ השמח 'ה העבש 'ז [י] הז ןינמ * 8 | ך יל

 היינקה רזח .כנ'אחו [רמאו רזח | יד יל .ח ולפנתונ .כנאופ [ול ןתונ | יד יל ,כ1 ינא (1 יאו יפכ) ןיאו ייפכ . .
 :זחופ רשע םינש | 1 ןתא | פ ךאיה 4 | י וגרהו וריבח לע ןהמ דחא | יב [ינש 5 | ך היבקה רמא ,י רמאו
 ,כ ןתונ ינא ןיא םדאל [ןתונ (ל ינא) יניא * םדאל | ןפ םדא אל [םדאל | כנא םיטבש (?א ביי) רשע םינש
 -- ימלו | .] ןתונ ינא רחאל ,[ך סנתונ ינא . . ,יְד ןנתונ ינא . . .א ןתונ ינא םדאל אל ,  1 ןנתונ ינא יא . .
 אלא , ] ןנתונ ינא וינבלו .ןך םגתונ ינא . . ,5 ןנתונ ינא . . ,!א ןתונ ינא וינבל ,פ וינבל . . ימל ,ן [וינבל

 ,כנ רשע ירת ירה . . ןינמ ,ך ביי ירה .. ןיינמ [ביי אה -- ןינמ 5 | יכנאד ₪ 'כש /חו [הז | יא וינבל 4
 ירה יה א'ה יז ןייז ,1א רשע םינש ירח השמח איה העבש ןייז ,י רסירת הז ןינמ ,זך רשע םינש םח . . ןינמכ ,
 ,ב תורלות אלא ,ץֶד םדא תודלות הלא ,' תודלות רפס הז ,ך ₪ א"ד [םדא -- ז *6 | ןיל ,% ביי ו
 תוגושארה ןיאו .ךכאזחפְד תודלות . . ןיאו ,ן םינושארה ןיא [תודלות -- ןיא * | 1א הלא ,?א ןה ולא | אול ל ָי
 .יאפ [ימוק 7 | 'ל אהמתא | ירג?אזחפ תוהולא | יויה | ירכאחופד המו .נ [המ | ל 5 .+ תודלות :
 | ן הילד ןב ,גפ אילד רב ,?ך*אְד אלדרב .כ'א'ד [אלד רב | יכנאפד אגא .ן'ְד [הבא | ויל .?ךנְך ימק י
 ןניק) םירוטניק ןוניק . . (כ ןאכמ) ןכימ (2 תומד) תומדבו םלצב . . (2 ןהל) םהל רמא קתשו [יי'י םשב --- קתשו * --
 ןילוח . . תופוקכ (2 סהינפ) ןהינפ . . (2 ליחתה) ליחתהו . . ( תש ןב שונא תומימ) שונא ימיב . . (5 ןינרטנוק |

 , 21 יו םשב . . זא (2 שנא) שניא רבל . . אמלצל ןיחגד ןיבל . . ןיקיזמל ןילוח ( תויהל) תושעל . . ןיקיזמל
 ..זא דע 'לוכ םישרט . . תש ןב שונא תומימ . . םינרטנוק ןנוק . . ןכמ תומדבו םלצב ןכ דע ןהל רמא קתשו
 'וכו םלצב . . םהל רמא קתשו ,?א ןירוטנק ךליאו ןאכמ תומדבו םלצב ןאכ דע ןול 'מא קתשו ,ןיה םשב
 'פ וכ ו קתשו ,'א ליע לדכ יו גו קתשו ,ף יי םשב ..זא דע ליע לדכ 'וכו קתשו ,ךליעל ביתכרכ

 | יחדןיאו :1 [ןיא | (כאפ יל הירצי -- איד) ) הלא ₪ [איד 10 | ל יי ישב ירקל לחוה זא ד'ע 'לו כו = 1

 רמאמה קתעוה בברועמ ןונגסבו ,'וכו קידצה בקעיל ןנתונ ינא ימלו םדאל ןגתונ יניא םדא אל םדאל רמאיו ביתכ
 יפכ ריצי ה"'בקה רמא ודי לע הרות ןתניתש יוכו היה יואר ןומיס יריב הדוהי רי'א 191 יומע לודגה 'דמב ןושארה
 םיעבראו הנומש םיתאמ ןהב דומעל לוכי היה אל ול יתתנש תוצמ שש םא המ רמאו רזח ודי לַע הרות ןתונ יניאו

 יניא המכח איה 'ה תארי ןה םדאל רמאינ איה אדה םש םייסמו ,המכו המכ תחא לע השעת אל 'וכו השע תוצמ .
 ןכו יתמלשה ךכ .תודלות םינושארה ןיא 6 :םדא תודלותל הרותה רפס הז 'וכו רפס הז ינש ויתודלותל אלא הנתונ
 תודלות הלא רמאמבו (יתוריעהש ומכ ליייכ ןוילגב ומלשוה םהינשו) 'וכו וליא א"ד וירחאלש רמאמב שרדה ןונגס
 "וכו אוה םג תשלו 'פל גיכפב ליעל אחיאדכ ינשמו ,הימתב תוהלא ןה ןמ ךירפו ,תודלות םינושארה ן י א 'וכו
 הזו .תורודח ולקלקתנ ךליאו ןניקמו םלצו תומדב ויה שונא דע  םינושארהש יוכו ימוק ןועב שונא ומש תא ארקיו
 דועו ,הלעמ לש השרפ ףוסב ארקמב ורכזוה אלש ךליאו ןניקמ תורודה לע בסומ תודלות וליא ושרדש יוכו תודלות רפס
 שריפש הנש ל"'ק לכ ודלונש ןתוא יולכ תוחור ןה המ םינושארח תא לוספל תנדלות וליא א'ד 'וכו רפס הז ושרד
 םינושארה ןיא תודלות הלא רחא שרד רדועו ,'וכו התיה איה יכ יפל כ"פ ליעל אבוהו ןומיס 'ר רמאדכו הוחמ םדא

 וכו דריע תא ךונחל דלויו 'פל גייכפ ליעל ל"'ביר רמאדכו ןיק לש ויתודלות 'ולכ םימב םילכ םהש המל
 םהש ומכ םירמאמה יתמלשהו ,נ"'חעו ליעל רבכ ורדסנש ןלא םירמאמ ועטיק םירפוסהו ,'וכו תודרמ ןושל ןוהלכ

 ייסופדב 'וכו ןומיס יר רמאד רמאמהו כיייכו ג"יכב ןאכ ותומילשב אתיא 'וכו ימוק ןועב רמאמהו ,כ'"'פו ג"כפב
 תישארב ןייבמרבו ןירותנק ןניק ךליאו ןאכמ תומדבו םלצב ןאכ דע רתנק 'ע ךורעב ןאכ ריבמ קתעוה ןכו ,גייכו וכו
 דע ןול רמא 'וכו תש םדא אלדרב ןהכ אבא ימק ןועב .תוהולא ןח המו תודלות םינושארח ןיאו 'וכו רפס הז 'ד 'ו
 ןהכ אבא ימוק ןועב עטיק 'מ זמר טוקליבו 227 דצ ליעל י"מב ייעו ןינרטנק ןניק ,ךליאו ןאכמ תומדבו םלצב ןאכ
 םייסמ ןכא  ,'וכו ןב דלוי אוה םג תשלו ה"דב ג"כפ ר"במ רמאמה קתעוה בי'ע ףלא ,יר י"הד יקליבו ,'ו כו אלדרב
 םדא יחיו שרדנ ב"כפ אירדפבו  ,תוחולא ןה המו תודלות תונושארה ןיאו תודלות ולא םדא תודלות רפס הז םש
 וישעמ אלו .סרא לש ומלצמ אלו ותומדמ אלו וערזמ .ןיק היה אלש רַמל התא ןאכמ ומלצכ ותומרב דלויו וכו
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 היה השמל רמוא היבקה היהש רבדו רבד לכ ימא ןינבר (וכ חכ גייי) 'וגו הרפסיו האר זא
 (סש םש) הרקח םגו הניכה ,רח הרפסיו האר זא םעמ המ השמל 'א ךכ רחאו ובלב םימעפ 'ב יא
 הרפסיו ,רח האר זא העברא רמא אחא יר ,השמ הז (תכ סש סש) םדאל רמאיו ךכרחאו ,רח
 םדא היה יואר הדוי 'ר רמא ,[השמ הו] םדאל רמאיו ךכרחאו ,רח הרקח םגו ,רח הניכה ,רח
 ןתונ יניאו ייפכ ריצי היבקה רמא ,םדא תודלות רפס הז םעט המ ודי לע הרוח ןתניתש ןושארה
 היסשו השע תוצמ חימר תוצמ] גיירת ול ןתא ךיאו םהב רמע אלו ויתיויצ תווצמ שש רמאו רזח ,ול

 קלי ,'פ מכ 'קלי 4 = :'6 ייפ מ"פ סנכ םועט ,יד "ספ סט עוסנס ,'ס "ס לסקיו במ סעוסנס ,ז"טקסס 'כ ויס יקני 1
 :כ'טו 149 דל ליעפ 6 |: (6יי 'ג) לכס סל 'פ סלסק טכדע ,סט בויס

 ןינבר [(ןד ןנד) ןינבר | דיל :.כנאופ הרקח םגו הניכה [וגו | ך ₪, ביתכ תודלות רפס הז איד [זא 1
 ג'אְוְד ורמוא היה ,םורמוא ,פ רמוא | ינש | כנאְד ורמוא ,פ רמוא 2 | יגאופד -. אחא 'רו (ןד ןנד)

 | ?אופד יל .יכנ'א'ד [דח | א יאנש , ימעט . . ,ך הימעט יאמו. ,כ . . המו ,יופ [םעט המ | 'א'ְד 'טוא . .
 תאר זא | יםימעפ 'ד /ד 'ד ,נופ [העברא | (כא 'ל השמ הז --אחא י'ר) ך רו .יגופ [ר | פיל דח8
 (או רב) 'רב (כ1 ןדוי ,י הדוי) הדוהי 'ר | ל 'ל [ןופדך השמ הז*4 | 39'ד הרקח םגו הניכה הרפסיו
 ,(םש) יז אמעט . . ,ך הימעט יאמ ,ן ימעט חמ ,יף סעט המו ,כן [םעט המ | ןתנתש 5 | (בויא) יכ)א]פד ןומיס
 | יד חנתונ .רכנאופ [ןתוג | (פש) י ינאו ,ךָנ ינא ןיאו | (םש) יָנ אוה . . יראְד יפכ ,כו [ייפכ | אפ 'אנש
 | ףיב .*ךנ יתש [שש | ד וישכע המו -, [רמאול | וֶד היבקה ₪ .(פש) ירכנאחופ [רזח | כ הרות ₪ [ול 6

 | כגְו דומעל לוכי אלו ,(סש) יאחְד דומעל לוכי היה אלו :₪ [דמע | ול יתתנ [ויתויצ | תוצמ
 [(םש) יר'אחפד חימר * | (סשש) ירכנאחופ ל [ך תוצמ * גיירת | ןתונ ינא | חופ ךאיה .(סש) ירכנאד ךאיהו
 (2 השמחו) םיששו תואמ שלשו [(םש) ירא חד היסשו * | ?א חמו םיתאמ ,2ג] הנמשו (ן הנומשו) םיעבראו םיתאמ
 | .כגו שמחו
 םשב הל 'מאו אייח רב םוחנת 'ר עירזת יכ השאב אינת אמו חגת 'רד ארקיוד הדגהבו הארוה ףוס
 ןושארה םדאלש ורפסב ןירומאה ןה ולאו תוארביהל הבשחמב ולעש תומשנ לכ וארביש דע אב חישמ ךלמ ןיא ןנבר
 ויהש םלוע רדס ןיעכ רוביח אוה ר"תדא לש ורפס ןכותו ןינעש ןואגה תנווכש 'רנו ,םיידא ת"ודלות ריפס היז
 םשו) אילק 'יס מ'ומג תובושתל רעללימ ייר ריעהש ומכ יוכו ןתנ ירו יר םג בותכ ובו ר"הדאמ דימת םיליחתמ
 רמאד לאומשו תימימשה הכרעמה תנוכת אוה ר"הדא לש ורפסש שרד ךרדב 'יפ ת"פיבו ,(ג"הרל תסחוימ הבושתה
 רפס יכו םש ז"עב שיקל שיר תהימתמ כ"ג חיכוהל שי ילואו ,'וכו יל יזח ידידל רמא 'וכו אעיקרד יליבש יל יריהנ
 לש ורפסל ונווכ ל'זחש איה הקוחר הרעשהו ,רפסה תאיצמב קפס וליטה םיארומאה תורודב םגש ר"הדאל ול היה
 ורסמש גישר םשב איבה ן"במרבו ,םיזונגה ירוישב הז םשב ואצמנש תונוש תורודהמל רפסה רקיע היהש ר"הדא
 רדסב ןתצקמו םדא תודלות רפס הז קוספ רפסב ןירומא ןתצקמ ןיטוטרש ירדסו םינפ תרכה וריבחל דחא םימכח
 םינש אוהש ןינמו אתיא ח''פ אירדפבו ,טייכ 'יס קיל יפד ג'הושתב ייעו 'וכו םארב הכקנו רכז וירחא לש קוספ
 םדא תודלות רפס הז ינש עי'גב ר'הדאל ןרסמ כ"חאו הנשה תא רבעמ היהו ה"בקה ינפל ויה ןירוביעו וכו םישדחו
 ןמקל י"מבו לאיזר רפס שירב םג 'יעו וכו חנל רסמ ךונחו 'וכו ךונחל רסמ םדא םדא ינב תודלות לכל םלוע ןינמ
 םימעפ יתש םירמוא וניתובר וניתוברו אחא 'ר 'וכו האר זא 'יגה םש בי'מ אמוחנתב .'ןכו 'מא ןינבר 1 :  288 דצ
 ירה 'וכו הניכה רחא ירה הרפסיו האר זא 'נש ל אר שי ל רמוא כ"חאו ומצ ע ןי ב ל ו גי ב רובידה רמוא היה
 אמוחנתב היכו םימעפ 'ד ירה הרקה םגו הניכה הרפסיו האר 'גש םימעפ 'ד רמא אחא 'רו םדאל רמאיו כ"'חאו םינש
 (ו'דו ריפדב הייכ) יושמ לטונ תויהל םדא ךירצ ןנבר ירמא הרפסיו האר זא םש ריומשב רחא ןונגסבו ,שייייעו להקיו
 וניב םימעפ יד הרמא לארשיל הרות רמול שקבשכ דמל התא םיתלאה ןמ אהא ריא 'וכו ותדגא וא וקרפ רמול
 ורתי אמוחנתב םג ייעו וכו םדאל רמאיו כ"חאו הרקח םגו  'וכו האר זא ינש לארשיל הרמא אלש דע ומצע ןיבל
 ינש רמוא היה השמל רמוא הי'בקח היהש רובידו רוביד לכ ורמא ליזרו קתעוה םש בויא םינג ןיעמבו ,ו"ט :יס
 הז םדאָל רמאיו כ"חאו םינש ירה 'וכו הגיכה כ"חאו 'וכו האר זא 'וכו השמל ורמא כ"חאו ומצע ןיבל וניב םימעפ
 תז יתמלשה ןכו ,'וכו השמ הז םדאל רמאיו כ"חאו 'וכו דח הרפסיו דח האר זא םימעפ 'ד רמא אחא 'רו השמ
 ,םש יימב שימו 149 רצ ליעל ייע .תווצמ שש 6 :הימתב .ול ןתונ יניאו 5 :נ"חעו אחא 'ר רמאמב ןאכ ה שמ
 םיהלא ייי וציו ביתכד השעת אל תוצמו השע תוצמ םש שרפמו י"כ רי'ב 'יפב ה"כו תוצמ י ת ש ייגה ג"יכבו
 אל תוצמ ירה ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו השע תוצמ יוה לכאת לוכא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה
 יי תארי ןה רמאו רזח ר"הדאל ויתוירבל התוא ןתיל הניכה הרפסיו האר זא אוה ךכ ארקמה ןורתפו 'וכו השעת
 השעת אל תוצמ וז [ערמ] רוסו השע תוצמ וז ןה ול יתתנ תוצמ 'ב ולא (חיכ םש בויא) הניב ערמ רוסו המכח איה
 םדא תודלות רפס הז שיימ קיידמ וז החיתפבו ,'וכו תודלות רפס הז ונייהו וינבל ןתונ ינא ימל 'וכו םהב דמע אלו
 וכו פייכ יג 'יעו םדא אל היב ירק 'וכו םדאל רמאיו םש בויאב 'שרד ןנח רפכד י"רו ס"בירו ,םדא רפס הז כ"כאו
 םלשוהו (286 דצ ןמקל) חירצי דע ןינעה לכ גיירת תלמ ירחא רפסה ףוגב טמשנ ל"יכבו ,4 'ושו 1 רש 298 דצ
 ראשו ייסופדה 'יג ייפע יתמלשהו שטשוטמ ותצקו י"כה תכירכב רספנ ותצקו הלעמ לש ןוילגב רפסה בתכב הארנכ
 ימלו ןתונ יניא םדאל םדאל 'יגה יתררבו ,נ"חעו יניאו דע 'וכו םיטבש ביי ןמו יואר דע 'וכו ח"מר תוצמ ןמ םירפסה
 הז ןינמ 'יגתו 169 דצו 151 דצ 65 רצ ליעל םגאיהש ומכ ןנ ה רפכד "יגהו ,הטמל איהש ומכ וינבל ןתונ ינא
 שרדמ סע כי'ג םיכסמ יתחגתש ומכו ,וייכב אתילו יוכו 'ז תז ןינמ רתוימ החיתפה ףוסבש ל"'נו ,שרדה רקועמ איהש
 םדא 'וכו .רמא 'וכו רפס הז ינש ודי לע הרותה ןתנתש ר"תדא היה יואר ןומיס 'רב הדוהי ר"א 'יגה םשו ,תלהק
 ןהב דומעל לוכי היה אלו ול ונתנ תוצמ שש סא המו רמאו רזח הב יעל יהיד הרות ול ןתונ יניִאו יפכ ריצי
 טוקליב עטק ןכו) המכו המכ תחא לע 'ןכו ה"סשו 'וכו ח"מר תוצמ הרשע שלשו תואמ שש ול יתתנ וליא ןרמשלו
 ןנתונ ינא ימלו ןנתונ יניא םדאל םדא אל םדאל רמאי) ביתכ ךכל (ויכעא תוצמ ג"ירת ול יתתנ תוצמ שש 'מ זמר
 םינש השמה 'ה העב ש 'ז םדא תודלות רפס הז ביתכד םיטבש רשע םינש 'וכו ןנח רפכד בקעי ר"א וינבל
 םיטבש רשע םינש ול ןתונ יניאו יפכ ריצי םדא ה"'בקה רמא םדא תודלות ה"ז ןינמ ירה םיטבש רשע
 ךכל המכו הַמכ תחא לע םינב רשע םינש ול יתתנ וליא ויחאל גרהו ןהמ דחא דמעו וכו םינב יִנש המו רַמאו רזח
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 23 א ה דכ השרפ תישארב

 םיה לא הלודנ חור ליטה י"יו ינש היה הניפס התוא לע הנוילש ןדוי 'ר רמא ,והילא ימיב יאו
 עגיו [ובדמה רבעמ האב הלודג חוו הנהו] 'נש תיבה ותוא לע בויאלש , (ד א סש) יוגו
 חורו רבוע י*י הנהו ינש והילאלש אלא ןהב ןוקימזוק ךל ןיא ,(טי א בויא) תיבה תוניפ עבראב
 םלועל ןינבר םשב הל ימאו םוחנת יר  ,(אי טי אימ) םיעלפ רבשמו םירה קרפמ קזחו הלודנ
 6 ינא תומשנו םעט המ תוארביהל .הבשחמב ולעש תושפנה לכ וארביש דע אב חישמה ךלמ ןיא
 הו םדא לש ורפסב תורומאה תומשנה ןה ולאו] יתישע ינא תומשנ ליבשב (םש סש היעשי) יתישע
 : [םדא תודלות רפס

 :'ב ב" סדכ ,יס יס ז"'פ ,'3 ב"ס '6 ב"כ סופני 5 |: (י'ס "ק כקיו סעוסנס) ,י'פ סייכדפ 1

 | כגאופד הניסה ,מי [הנפס | 'א םישירב .יכנופְד לאעמשי (םכופ 'רב) רב =  [ןדוי 1

 (פ תיב) תיבה . . ,י תיב ותוא לע ,מכ [תיבה ותוא לע 2 | יכג לע | יופ הרעס [הלודג | כ התיה

 /ינַפ תיבה תונפ . . עגיו יל תיבה . . בסינ [תיבה -- עגיו * | ליל [רבדמה -- הנהו * |  ן'אופְד היה

 .םעגפ [ןחב | כלודג .?א ןויקימזק ,א ןויקימוק .יןוקיזק | מיכנאפדויאי .עו [יא8 | כאודיל
 . . חור [יִוְד םיעלפ -- חורו* א | ינ יל .כפ הנהו [רבוע --הנהו | ך ל ,ן םלועבש ,י םלכבש ,כא םהב
 [חישמה ךלמ5 | ך היל | מכ'אפד ירמאו | נאופד אייח ('רב) רב (פ אמוחנת) סוחנת | ל וגו /22 םיעלס 4
 ,?א תומשנ) תושפנה ,מ תומשנ ,1ךֶנְוָפְד תומשנה [תושפנה | ך ולכיש ,?א וארבנש | פ -, אלא [דע | ך דוד ןב

 ינא תומשנ --- םעט המ | ₪ תוארבל ,מ?ךְכַא תוארביל ,ךְוְד תוארבהל ,1 [תוארביהל | ?ךַא ףוגבש (?ך תומשנה
 יתישע ינא (מ?א תומשנו 'אנש) תומשגו ףוטעי ינפלמ חור יכ (*ך םעט המ) יאנש ,] יתישע . . ימעט המ [יתישע

 ,'םפ יתישע ינא תומשנו םעט המ ,ן יתישע ינא תומשנ ליבשב תומשנו םעט המ ,מךא יתישעש תומשנ ליבשב
 | םכגאופל יל ,ָך םדא לש --- ולאו [םדא תודלות --- ולאו* 6 | ך יל '? יתישע ינא תומשנו . . חור יכ םעט המ

 דיסו .'וכו ליטה י"יו 1  :'וכו תומשנו םעט המ םוחנת 'ר רמאמב החיתפה ףוסב שרדה ונינפלו ,ימלשוריה ייג ייעו
 אלא הרעס חור םהב ליטה אל לבא הברה תוינא םיב ויה אלש רשפא יא רי'ב 'יפב שרפמו ,רבשהל הבשח הינאהו
 דחא םוי ךלהמ ושרפ םש א"רְרפב אתיא ןכו ,רבשהל ובשח תוינאהו ביתכ אלד דבלב הנוי לש הניפסה התוא לע
 דריש הינאהו םיה תוקיתשב םולשב תובשו תורבוע תוינאה לכ ךרדו םלאמשמו סנימימ םיב הרעפ חור םהילע דמעו
 ,(ש"ייעו א'ררפמ ףסותינש רמאמב ארקיו אמוחנתב היכו) רבשהל הבשח הינאהו 'גש הלודג הרצב התיה הנוי הב
 רבכ לקשמב ואצי אלש ידי לע תוחור השלש אנוה בר רמא ונינפלש םירמאמה י"'פע קיתעה םש בויא םינג ןיעמבו
 לודג ןיאו 'וכו היה הניפס התוא לע הנוי לש והילא ימיב דחאו 'וכו הנוי ימיב דחא ןה ולאו םהב ברח םלועה היה
 יר הנוכנה ייגהש 'רנו  ןדוי יר רמא םש טמשנו ,ניחעו םירח קרפמ קזחו הֶלודג חורו ינש והילא לש אלא םהבש
 ע"ומב ייעו ('םלועה לכ לע רעוסו ךלוה .ןוקימזוק 8 : תלהק ימבו ריייובו ימלשוריב אתיאש ומכ םו לש רב ןדוי
 םשב הל 'מאו םוחנת 'ר 441 דצ איגופב קיתעה ונינפלש 'יגהכו ,'וכו ךלמ ןיא ב"הועל .'וכו םלועל 4 :ןוקימזוק יע
 הייכו ,יתישע תומשנ יוכו ןינבר םשב אמוחנת 'ר דייהמרל ר"במ קתעוה 498 דצ םשו יתישע ינא תומשנ ליבשב 'וכו
 'וכו תומשנו ףוטעי ינפלמ חור יכ םעט המ םש שרפמו י"כ ר"ב 'יפב אתיא ןכו 'וכו (יאנש) םעט המ י"כ ראשב
 שרדנ 17 דצ ליעל םגו ,ןבלל םיפוטעה ויהו ומכ הבכע ןושל ףוטעי אבלמ ףוטעי חישמ לש חור וארכנ אל ןיידעש
 תומשנה ןה ולאו םש םייסמו 'וכו תומשנו שרדה םעט רסח "יסופדה 'יגבו ,חישמ לש וחור הז רוכו םיהלא חורו
 יתלבו ,החיתפל ןוכנה םויס רסח י"'כ ראשו לייכבו ,יתקתעהש תלהק 'דמבו רייובש 'יגה םע תמכסמ וז יוגו ,'וכו
 ןפוסב תורסוחמ תוחיתפב ןינעהש ומכ) וב שרודש השרפה קוספל החיתפה ףוגב תוכייש םוש אצמנ אל םויסה הז
 ינש ולאבש 'יגה י'פע יתהגה ןכלו (170 דצו 86 דצ 58 דצ 4 דצ 2 דצ ליעל ומכ ,השרפב ושרדנש םיקוספה
 ןה ולאו םויסה םע רמאמה קתעוה ג"הושתב םג ןכא ,'וכו רפס הז 'וכו תומשנה ןה ולאו ןאכ 'יסופדב\ םישרדמה
 ןב ןיא ןושלה םשו ,תומביב יס א בר רמאמב וז הדגאהל רחא ןונגסו ,הטמל ייעו ןאכ ריבמ אלו ריוומ וכו
 גיס םש ה"כ) יתישע ינא תומשנו ףוטעי ינפלמ חור יכ יש ףוגבש תומשנה לכ ולכיש דע אב דוד
 יישרב 'יע רמאמה הז שוריפו ,(195 דצ ליעל י"מב 'יעו יפו י יר אתיא םש הדנבו ז"עבו ,תומשנ לכ 'יגה 'א ביס םשו ,יב

 (45 דצ ליעל י"מב ייעו) 'וכו עיקר ןוליו 'וכו העבש רמא לייר אתיא 'ב ביי הגיגחבו ,'ו ףג 'ע ךורעבו םש זיעו 'ב גייס תומבי
 עדוי ימ 'פ תלהק ידמבו ,'וכו תוארבהל דיתעש תומשנו תוחורו םיקידצ לש ןתמשנו 'וכו טפשמו קדצ ובש תוברָע
 הל רמא 'וכו התופלה ירב יסוי 'רל הלאש הנורטמ 'וכו רצואב תונותנ ןה םיקידצ לש ןהיתומשנש יוכו :ינת (אכ 3)
 םיזונגה ירוישב ךורב ןויזח 'סבו יעיברה ארזע יסב אתיא ןכו) 'וכו רצואב תונותנ םהש םיקידצ לש ןהיתומשנ ולא
 ינעללעה יסב לאהטנעדיירפ 'חה ש"ימ עיייעו 65 דצ ג"מ קלח ח"מב יעו תורצואב תונותנ טה לש .ןהיתומשנש
 דע ףוגבש תומשנ ולכיש רע שרפל ירנ ןיא ןכלו (118 דצ א"ח וכו עקקילב יסב לאוי 'חהו 72 רצ אי"ח ןעידוטש
 היפ 'א ןויע ב"ח וחישמ תועושיב לאנברבא ברה בתכש ומכ וארבנש תומשנה לכ םישנאה תופוגב אבל ולכיש
 וארבנש דע 'וכו לאעמשי 'רב אמוחנת ר"א סרוגו) ונינפלש רמאמה כ"ג איבה םשו ,(172 דצ בייח א"הגאב םג ייעו)
 תוארבנ תומשנה ויה אלש אמוחנת 'ר תנווכ התיהש בושחל העטח לבו בתכו (יתישע ינא תומשנו םעט המ יוכו
 ימבו ריינבו ןאכ רמאמה ןונגס יפל ןכא ,'וכו תופוגה דלוהב תוארבהל הבשחמב ולעש אלא תישארב ימי תששמ
 עבראמו ,וארבנ אל ןיידעש 'וכו תומשנה יתקתעהש י"כ ר"ב 'יפב שרפמ ןכו תמאב ושוריפ הזש עמשמ תלהק
 יפבו רפס ירבד 'וכו ועמשו 'פב ןכו הז 'פבש םדא תודלות רפס הז ושרדש עמשמ וז השרפבש תונושארה תוחיתפ

 ורפס וא םדא לש ורפס (םדא לש) םדא תודלות רפס וארקש ןימוי קיתע רפס זמורמ יוכו רפסמ וחמי יפבו 'וכו ךרפס
 ,(ריומשמו במ אמוחנתמו רי'יספמו ביונ נ'ךדאמ 281 דצו 280 דצ ליעל י"מב יתקתעהש םירמאמב םג 'יעו) ר"הדא לש

 יבר 'וכו ירקתי םיכח חאניחרי לאומש היב ביתכו ןושארה םדאד ארפיס יל יזח ידידל 'ב היפ מ"בב רמאמה עודיו
 תורעהב 'יעו 108 דצ יבכרה א'אר 'צוה) ג"הושתב אתיא רבכו ,הארוה ףוס אניברו ישא בר הנשמ ףוס ןחנ 'רו
 תיכש אלו םלועמ אנגל יזח אל אגהנא היב תיא יאמ ןושארה םדאלש ורפס 'לאשדו (861 דצ סש
 היל 'אקדמ ןהימכחו תורודה שוריפ היב תיאד אתלימ אייוהמ אלא היה יונש רבד אֶל םלועמו רקיע לכ אתשה
 אניבאו ישא 'וכו ןתנ 'רו 'ר יכה היב שרפמו ןושארה םדאלש ורפס יל יזח ילידל יברל האניחרי (סש ה"יכ) לאעמשי

 1) סטץווא0ש.
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 רפסמ םייח רפסמ יוגו םייח רפסמ וחמי איד ,(בי סש םש) יח רשכפרא (די אי תישארב) יח חלש
 : [םדא תודלות רפס הו] םדא תודלות
 . םע (סששמש) ףוצקא חצנל אלו ןושארה םרא םע (ט זנ היעשי) בירא םלועל אל יכ .

 ּ היכקה םלועל האצויש העשב וזה חורה אנוח 'ר רמא (םשסש) ףוטעי ינפלמ חור יכ = ,ויתודלוח
 ינפ למ חור יכ םעמ המ תויריבל יקיזת אלש ירהזה הל רמואו תועבגב הרבשמו םירהב הלשכמ 5

 | ,(ח ב חנוי) יתרכז יי תא ישפנ ילע ףטעתהב רמא תאר ךיה היל יהלשמ ףוטעי המ ףוטעי
 4 בויא ימיב יאו הנוי ימיב יא ןה וליאו ברח םלועה היה לקשמ אלב ואציש לע תוחור 'ג אנוה יר רמא

 יפ םלקק טכדפ ,'ל "יכ ו"עפ סנכ סכקיו ,יג גיי "פ םוכככ 'טוכי  ,ז'ע זיכ סיעטי יכיכע 'קני ,ע'יכ 'כ סיכלפ 'קכי 8
 :(87 75 סעוז עכדפ) נ/'מ סלקק טכדע ,(ף| 'ל) סוכד ל5 ךלוס

 |  נך"ל לש ₪ :מאפ [תודלות רפסמ | יל םייח רפסמ יוגו | ך חלש [רשכפרא 5 | ך רשכפרא [חלש 1

 6 אל יכ ףוצקא חצנל אלו ., [בירא | ך -, יתכ םדא תודלות רפס הז איד [יכ 8 | פדל יל [כגאו'ל םדא--הו * 2
 חורה ,) תאצויש העשב וזה חורה | אנוה | עפ בר | (ךומסב ןכו) גל פשעי [מיעופְד ףוטעי * 4 | א בירא םלוע

 ,םעכנא סלועב :יופ [םלועל | כ ג"א אצוי אוהש העשב ,י'א אצוי חורהש העשב ,ןָפְד אצוי אוהש העשב הזה
 1 ,) הלשרמ ,םולשכמ ,") [הלשכמ 5 | | ך היבקהו [היבקה * | ך םלועה תא בירחהל שקבמ אוה םלועל
 1 אלש ירהזה הל | מא ולטנמו ,יכגְופְד ורבשמו ,ן) [הרבשמו | א ורבשמ ,כנ ולטבמ ,ן וחלשמ ,יָד ולשרמ

 1 . < !'א תוירבה תא ,ע תורבל | מיכג'אופד קיזת אלש (מ ךל רמשה ,*א ךב רהזה) רהזה ול .?) [יקיזה
 . ,ך הימעט יאמ ,1 'מעט המ ,ן ..המו ,יעכפ [סעט המ | כפ יתוירב ,ןְו ייתוירב . . ,?א יתויריב . . ,םיָד יתוירב

 : [ישפנ | מיע'א 'ל היל | כא ל .ד . . אוה המ ,[מי ףוטעי והמ ,גל ףטעי המ ,[ע ףוטעי* המ 6 | מא 'אנש
 1 ייפ שלש | = ם בר | י -. יתישע ינא תומשנו ליבשב המל ךכ לכו [רמא7 | םיכאופ 'ל יתרכז . . תא | י] יחור

 2 | יא לקשמב .םיכנ'אופְך לקשמב אלש | 'א ואצי אלש ,םואצי | כל .מינאופד ידי ₪ [ע | םכנו השלש
 . .'א'ד [א | םכג ןהב .?אופְד םהב ₪ ,י'א [בוח | כ היה אלש טעמכ ,י היחש טעמכ /מ)א]פ היה רבכ [היה

 | (ךומסב ןכו) מיכגופד דחאו .א'ד ['או | םיכנ'אופד דחא
| 

2 
ּ 

 חלשו 'וכו יח רשכפראו םש םיקוספה רדסכ 'יגה 'יסופדבו ,יריכמ 'קליב י"כ ראשב היכו = .וכו יח חלש 1
 םש בותכש ומכ 'וכו דשפכרא יחיו 'וכו חלש יחיו ביתכ אלו דשפכראו חלש לצא יח ביתכדמ קיידמ ק"בו ,'וכ. יח
 : ת"פיב ייעו 'וכו רבע יחיו 'וכו םש יחיו ביתכדמ םיקירצ ויה אל רבעו םשש קיידל ותנווכ ןיאו ,םירחאה תורודב
 העשב חורה ןינעל 'וכו ינפלמ חור יכ הלחת שרודו ,216 דצ ליעל "יעו אנוה ר"א ךומסבו .אנוח 'ר רמא 4
 םיומאמהו ,חישמה ךלמב 'וכו חור יכ רתופ רגוסה רמאמבו 'ןכו תוחור 'ג רמאמה ךטסנו 'וכו האצויש
 היננה ןב עשוהי 'ר רמא "גה םשו וכו רמוא והמ תוחורה לע יפב ט"פ תוכרב 'שוריב ורדסנ ונינפלש
 רמואו תועבגב (ולשרמו אתיא אצנגמ 'רב) ולש כ טו םירהב ור בש מ היבה םלועל אצוי הורהש העשב
 ףטעתהב רמא תאד המכ היל יהלשמ ףוטעי ינפלמ חור יכ סעט המ (יתוירבל) יתוירב קיזח אלש .ךתעד ןת ול
 תומשנ ליבשב יתישע ינא תומשנו אהא 'ך םשב (אנוה) אנוה 'ר המ ל ךכ (לכו) לכ יחור ילע
 0 םלועה לכ תא בירההל שקיבו (ולקשמב) ל ק ש מ ב א ל ש חורה אצי תומוקמ השלשב אנוה 'ר רמא יתיש ע ש
 8 הנהו בויא ימיב הלודג חור ליטה 'הו הנוי ימיב בויא ימיב תחאו והילא ימיב תחאו הנוי ימיב (דחא) תחא ולוכ
 / ןדוי ר רמא םירה קרפמ קזחו הלודג חורו רבוע 'ה הנהו ןיינמ והילא ימיב 'וג רבדמה רבעמ האב הלודג חור
 .ןוקימפוקק היהש והילא לש אלא ךל ןיא חיה וליבשב הנוי לשו היה וליבשב בויא לש ותוא רמינ םולש רב
 םג הז רדסבו ,כ'ע 'ה שאב אל שא שערה רחאו שער כ"חאו 'וגו רבוע 'ה הנהו (והילא לש אלא ןוקימזוק היהש)
 היכקה םלועב אצוי אוהש העשב הזה חורה היננה ןב עשוהי ך"א םש "גהו תלהק שרדמב םירמאמה
 ףטעתהב 'וכו היל יהלשמ ףוטעי ינפלמ חור יכ םעט המו 'וכו ךהעד ןת ול רמואו תועבגב ורבשמו םירהב ולש ח מ
 בירחהל השקבו לקשמב אלש חורה אצי תומוקמ 'גב אנוה ר"א יתישע ינא תומשנו ליבשב המל ךכ לכ יחור ילע
 אל בויא ימיב היהש חורה ותוא םול ש ר ב הדוהי 'ר רמא 'וכו בויא .ימיב תחא ויבשוי לע ולוכ םלועה תא
 דבלב הניפס התוא ליבשב אלא םלועב היה אל הני לש ותואו דבלב תיבה ותוא ליבשב אלא םלועב היה
 וניפלש רמאמב םש םייסמו "וג 'ה ינפל רהב תדמעו אצ ינש והילא לש ותוא אלא ןוקימזוק ךל ןיאו
 אב הישמה ךלמ ןיא םלועל ןגחוי ר םשב הל יומאו םוהנת רב אייה 'ר ליהזב החיתפה ףוסב
 ןושארה םדא לש ורפסב תורומאה תומשנה ןה ולאו תוארבהל הבשחמב ולעש תומשגנה לכ ודמעיש דע
 ורבשמ 'וכו אצוי אוהש העשב חורה ןמ חנ רב הדוי ר"א ייגה במ תלהק 'רדמבו ,םדא תודלות רפס הז רמאנש
 תומשנו ביתכד םושמ המל ךכ לכו ישפנ ילע ףטעתהב אידכ היל יהלשמ ףוטעי והמ 'וכו תועבגב ולשרמו םירהב
 םלועה לכ תא בירחהל שקיבו 'וכו חורה אצי תומוקמ השלשב יו ל ןב הדו הי ר"א יתישעש תומשג ליבשב 'וכו
 יפל 'וכו לקשמ חורל תושעל החיתפב םש רייובו ,בויא ימיב דחאו והילא ימיב דחאו הנוי ימיב דחא ןה ולאו ולוכ
 בירחהל הל היה רבכו חור התצי תומוקמ 'גב אנוה 'ר רמא םש 'גו רחא רדסב םירמאמה ורדסנ 'וכו היהי יכ םדא
 איה הנוי לש התוא איה בויא לש התוא איה םולש 'רב חדוי ריא 'וכו בויא ימיב דחא ןה ולאו םלועה תא
 סוחנת 'ר רמא רהב תדמעו אצ רמאיו ד"הה והילא לש התוא אלא םהב הלוד ג ךל ןיאו 'וכו וחילא לש התוא
 ןה ולאו תארבהל הבשחמב ולעש תושפגה לכ ולכיש דע אב חישמה ךלמ ןיא ןנבר םשב הל 'מאו אייח רב
 אצוי חורהש העשב אגינה 'רב עשוהי 'ר רמא םדא תודלות רפס הז דיהה ןושארה םדא לש ורפסב תורומאה
 ףוטעי ינפלמ חור יכ 'נש יתוירבל קיזת אל ריהז יוה ול רמואו תועבגב ול שר מו םירהב ורבשמ ה"'בקה ינפלמ
 ךורעבו ונינפלש ייגה יפל הבקנ ןושל חור יוכו וזה חורה ןושארה יהמאמבו ,יתישע ינאש תומשנ ליבשב 'וכו תומשנו
 הלודג חורו זיילו נילב םש א"מבו ,מ"ילב בורל ןכו יוכו חור התצי תומוקמ 'גב הייר רמאמב ריייוב ןכו ,יד ףטע יע
 שיש יל בתכ ףעל ח''אר ידידיו ,הלשרמ 'שה ךורעבו ,עיפרשב םש ךורעב םג אתיא ה ל ש כ מ ייגהו ,'וכו קרפמ קזחו
 רמאמב הלמה תארוה םע םיכסמ ס"לב לשר שרשו לעיפ ןל ןיא לשכ שרש יכ שייירב (ולשרמ) הלשרמ תומוקמה לכב סורגל
 ימבו ימלשוריב םג אתיאש י חו ר ילע ףטעתהב 'יגה יפלו ,יהלש 'ע ל"תמע 'עו ושילחמו ועגימ היל יחלשמ 'יפו ,ונינפלש
 ר"יובו תלחק 'מבש ייגה םע תמכסמ 'וכו המל ךכ לכו טוקליה ייגו ,יד ב"טק םילהת קוספה ןאכ אבה ו"דו ר"פד תלהק
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 היהו רמאש ימ ינפל םלונ לטומ םראש דע ןומיס ירב הדוי יר רמא  ,ךיניע ואר ימלג דיהה ופוס
 ואר ימלג ול רמא ויניהנמו וישרודו וירפוסו ויטפושו רוד רוד וימכחו רוד רוד ול הארה םלועה
 :םדא תודלות רפס הז םראלש ורפס לע םיבותכ םה רבכ ךיניע ואוש המלונ ךיניע

 םעו ןטמלש תודלות רפסמ (טכ טס םילהת) 'וג םייח רפסמ וחמי חתפ ארפק רב
 קירצ יח ינש םוקמ לכב ארפק רב ינת ,הלעמלש תודלות רפסמ (סש םש) ובתכי לא םיקידצ

 סעוסנס ,גי'כפ טיכ יסנכ ספקיקפ ,סי'פ בירנ סיילפ ס''וכ כ'כרס ,יפ יס זי'פ '3 ספ ןיכדסנפ ,ל"פ סלוע כדס ,'ע כ עוקלי 1
 ע'פ סנכ סופס | ,'ז ייפ ו'כפ סנכ סלקיו ,'3 ייק לופס ביי "יס טס יכ סמוסנס ,יד ייכ כופ6 35 ני'כ סייכ 'יס םיטסכב נ"מ
 : טיי יס טס סילסס יכיכע 'קלי 4 : ו'פ סעוז וסימס לדס ,'ו ייק דייכפ לפונט טכדע ,'ו "יפ ט'לק סילספ טכדע ,יג יפו יב. "יס

 /פסלוגכ [פלוג | יג'אופְד ןושארה ₪ ,כח [םדאש | יכ'אוד רב /נפ [רב | כ =. ובתכי םלוכ ךרפס לעו [רמא 1
 רוד רוד וירפוסו רוד רוד וימכחו רוד רוד וישרודו רוד רוד [ויגיהנמו -- רוד 2 | ןפ ה"יבקה [פלועה --ימ | ליל
 ,פ ויגיהנמו . . וישמשו . . וירפוסו . . וימכחו . . וישרודו רוד רוד ,[ך ויגיהנמו רוד רוד ויסנרפו רוד רוד וישמשו
 וישמשו . . וישרודו . . ויסנרפו . . וימכחו רוד רוד ,1 ויגיחנמו . . וישמשו . . וישרודו . . וירפוסו . . וימכחו רוד רוד
 . . וימכחו . . וישרודו רוד רוד , וישמשו . . וישרודו : . וירפוסו . . ויסנרפו . . וימכחו רוד רוד ,ן ויגיהנמו . .
 . . וירפוסו . . וימכחו רוד רוד ,1א וישמשו . . ויסנרפו . . ויגיהנמו . : וישרודו רוד רוד , ויגיחנמו ..וירפוסו
 [כאחד רג:* | כ'אחד םלוג :פ [המלוג 8 | יכח ימלוג | 'אד יאנש ,כזחופ [ול רמא | י ויגיהנמו . . ויסנרפו

 [וג4 | ?אפ ₪ 'ש /ך ₪ וה ,'א] [ה | כאד ןשאיה ₪ :חופ [םדא | ן ןיכותכ ןה | .ןפל רבכו
 .| '*א הטמ ,מְֶרְד הטמ לש ,כופ [ןטמלש | אד ₪ םייח רפסמ וחמי [רפסמ | "א וכתכי לא םיקידצ טעו
 [ינת 5 | א הלעמ /גפְד ןלעמ לש :כ] ןלעמלש מ הלעמ לש | ל יל [תודלות ** | מא רפס הז [רפסמ 5

 | מ אוח ₪ [קידצ | םכ'א ל" | ךינאת

 לש ורודל עיגהש ןויכ וימכחו רוד רוד וישרודו רוד רוד ה'בקה והארהש דמלמ םדא תודלות רפס הז ביתכד יאמ
 וישרודו רוד 'וכו דמלמ ר"הדאל ול היח רפס יכו 'וכו ביתכד יאמ ל"ר רמאהו םש ז'עבו 'וכו ותרותב חמש עיר
 גו 'וכו רפס הז 'פל החיתפב כג שרדה חייכ 'יס בימ אמוחנתבו ,סי'ךב 'יעו 'וכו ןויכ ויסנרפו וכו וימכחו 'וכו
 ויחיש דע ויעשרו 'וכו ויקידצו וכו וישרודו רוד .רוד ה'בקה והארה םלוג לטומ תיה םדאש דע 'וכו ימלג הישז םש
 תורודה לכ ר"הדאל היבקה ול הארהש יוכו ימלג א"ד 'וכו ובתכי םלכ ךרפס לעו ךיניע וארש המ לכ ל"א םיתמה
 ה'דב אתיל א'דפפ ידב בנש שרדמ ןויצהו ,ח'פתת 'ר םילהת יקליב קתעוה םשמו) 'וכו רפס הז 'נש ורפסב םנִתנו
 וימכחו 'וכו וידיפחו. יוכו ויקידצו רוד רוד ותוא הארה םש ביימ אמוחנתמ קתעוה יל ייפ טילק םילהת יריכמ 'קליבו
 ןיבותכ תורודו תורוד לכש ובתכי םלכ 'וכו ל"א םיתמה ויחיש דע תורודה לכ ותוא חארה ויעשרו 'וכו וירפוסו "וכו .

 ךלשומ היתו םדאה תֶא רצו 'וכו היכקה ךכ 'ו ייפ טילק םילהת ידמבו ,(יוכו ךרפס לעו ינש םדא לש ורפס לַע
 ויחיש דע ונממ דימעהל דיתע אוהש המ ורפסב ול בתכ ר"הדאל חיבקה ארכש סוימ 'וכו ימלג ינש םלוגכ וינפל
 ויחיש דע ווידימלתו ..וירפוסו 'וכו ויאיבנו 'וכו וימכחו 'וכו ויסנרפו וכו וישרודו רוד רוד וינפל ארוק הכו םיתמה
 ,(55 רצ ליעל י"מב 'יעו םילהת 'רדמ ףוסב ופסותיכנש םירומזמה ןמ םש רומזמה לכו) 'וכו רפס תז א"הכו םיתמה
 דע תורודח לכ וינפל ריבעה םדאה תא היבקה ארבשכ אלא והמ םותחי םדא לכ דיב טי'כ 'יס םש במ אמוחנתבו
 וילע ליפה םדאל היבקה ,השע המ 'וגו רפס הז ךחא ןונגסב בייל 'יפ םשו ,'וכו םיעשרהו םיקידצה םיתמה ויחיש
 לכו השמ םילחוא יבשוי לכו בקעי הלוע יבירקמ לכו קחצי םירגה לכו םהרבא םימימתה לכו חנ ול הארהו הניש
 ץיקה םלוכ תא הארש ןויכו םיטפושה לכו המלש םיכלמה לכו דוד םיסנרפה לכו עשוהי םינהכה לכו ןרהא םיונעה
 רפס תלגמב יתאב הנה יתרמא זא 'נש ןושארה םדא לש ורפסב יתוא תבתכ ע"שבר דוד רמא "וכו הי'בקה ל"א ותנשמ
 דוע ("* 'ו תלהק) םדא אוה רשא עדונו ומש ארקנ רבכ היהש המ שרדב םש אשת יכ אמוחנתבו * ,'וכו ילע בותכ
 יולתש שי וערזמ דמועש קירצו קידצ לכ ה"'בקה ול הארה םלוג לטומ ריהדאש דע םינינע תפסוהבו רחא  ןונגסב
 הארה ףאו 'וכו ועורזב שיו וינזאב שיו ויפב שיו ומטוחב שיו ויניע ינשב שיו וראוצב שיו ורעשב יולת שיו ושארב
 ףסוילו ןלאגו דמוע (השמ תא 'ולכ) השמל והארהו 'וכו םירצמל ןידרוי וינבו ונממ דימעמ םהרבאש םדאל הייבקח
 םש ריייובו ,'ג ייפ םש ריומשבו שיייעו 'וכו םיכלמ חשומ לאומשלו םיאיבגו םינהכ חשומ השמלו םיטבשה תא ןז
 השמל הי'בקה והארהש דמלמ יול 'ר םשב ןינכפד עשוהי 'ר רמא םש "יגהו תשמ לע הדגאה תשרדנ
 וינלזגו 'וכו ויסמוחו 'וכו ויסנרפו 'וכו וירטושו 'וכו וינשמו 'וכו ויגיהנמו 'וכו וימכחו 'וכו ויכלמו 'וכו ויטפושו רוד רוד
 ויטפושו 'וכו וישרודו רוד רוד 'יגה םשו) רומא ב"'מ אמוחנתב ה"'כו 'וכו ברחב םילפונ וינבו לואש והארהו ויאיבנו וכו
 לאומש שרדמבו (ויכלמו 'וכו וירטושו 'וכו ויטפושו 'וכו וישרודו רוד רוד 'יגה םשו) רומא אמוחנתבו (ויכלמו 'וכו
 וכו כיכא לאלצב םשב יתארק אייד אמתס הל סירג יב ייס םש ריומשבו .(ש"ויעו וישמשו 'וכו ויכלמו רוד רוד 'יגה םשו)
 תישארבמ דומעל ןידיתע ןהש תורודה לכ ול הארהו ר'תדא לש ורפס ול איבה .היבקה השע המ 'וכו השמ אב
 וגו ךיכרד תא אנ ינעידוה םש אטוז והילא רדסבו ,יוכו ויאיבנו 'וכו ויגיהנמו 'וכו ויכלמו רודו רוד םיתמה תייחת דע
 השעמ ישנאו רוד רוד ויסנרפו 'וכו וישרודו 'וכו ויאיבנו 'וכו וימכחו רוד רוד והארהו השמ לש ותעד ףוסל ה"בקה הפצ
 ול רמ א החיתפה ףוסב ונינפלש ייגהו ,זיינש 'יפ הכרבה תאזו ירפסו ביפ קלמעד יסמ חלשב אתליכמב ע"יעו 'וכו
 יולכ 'וכו המ לכ ל"א חייכ 'יפ תישארב במ אמוחנתבו "וכו םלוג ול רמאו רייספבש "גה םע תמכסמ ימלג
 ימלוגו ,פ"יכבו ונינפל 'יגהש ומכ (אמלוג) המלוג אלא ילש םלוג ימלוג ייפ ןיא שרדה יפלו ,ר"הדאל רמא הייבקה
 לא םיקירצ םעו  ז"הוע ייחל הטמלש תורוד וב םיבתכנש רפסמ .ןטמלש תודלות רפסמ 4 :ץובק םש אוה
 כ'ג םה םייח רפסב םיבתכנש הטמלש תודלותו /ב"הוע ייחל הלעמלש תורוד וב םיבתכנש רפסב ובתכי
 ובתכי לא וכו תודלות רפסמ וכו וחמי איה אנשילד אריגשו ,קידצ יח ינש םוקמ לכב ק"ב ינתדכו םיקידצה
 הייר 'שוריו יב ז"יט ה'רבו  ,'וכו תודלות רפס הז יוכו םיקידצ סעו 'יגה יריכמ יקליו 'א א"יכבו ,'וכו תודלות רפסמ
 לש תודלות רפסמ שרפמ רי'ב 'יפבו ,ת'פיב םג ייעו ה"רב ןיחתפנש םירפס 'ג ןינעל קוספה שרדנ יא זינ א'פ
 ;'וָכְו םלועב אבל ןידיתעש דוגרפב םיבותכה הלעמ לש תודלות רפסמ 'וכו םיקידצ סעו םייחל םיבותכה חטמ
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 םככפה ,(םשסש) 'וג םהישעמ ךשחמב היהו אהמתא 'ונו םיקימעמה יוה ָךכ םינמטנ םתא
 השעמ רמאי יכ העטונל העיטנ הרצויל הרוצ םימרמ (וט םש םש) בשחי רצויה רמוחכ םא
 ,תוכלמ תיבל (וי פש פש) למרכל ןונבל בשו רעומ טעמ דוע אלה. ,יונו ינשע אל והשועל
 יובד םישרחה אוהה םויב ועמשו ,שנ ינבד ןישרוחל (סשסש) בשחי רעיל למרכהו

 :םדא תודלות ופס הז םדאלש תודלות רפס (חי םש םש) רפס 5
 'ר  הימחנ רב עשוהי יר (וט טלק סילהת) ןבתכי םלכ ךרפס לעו ךיניע ואר ימלג 2

 ,וארב םלועה לכ אלמ] ןושארה םדא תא היכקה ארבש העשב רועלא יר םשב ןומיס 'רב הדוהי
 הצקמלו ינש ןינמ םוררל ןופצמ ,(ה סש סש) ינתרצ םדקו רוחא ינש ןיינמ .ברעמ דעו חרזממ
 םילהת) ךיפכ ילע תשתו לית םלועלש וללחב ףא ןיינמו ,(בל ד םירגד) םימשה הצק דעו םימשה

 160רעו םלועה ףוסמ לטומ היהו וארב םלונ [רזעלא יר םשב היכרב 'ר הינב 'ר םשב 'מוחנת 'ר (םש םש 0

 :כ"טו 199 דל 55 75 ליעל 6 | :(יג "ק ס"פ) סיכנד סנכ סיכנד | ,נ"'פו זיכפ שיכ ןטקמ 2

 | ינ יל .א ינפמ (*א ןיד) םינימטמ . . ,ְך םכמצע םינימטמ םתא ,כ םינימטמ . . ,ןָּפ ןינימטמ םתא [םינמטנ םתא 1

 [רמאי יכ | יהרוצה תא | י'אפדןי- .כג?או [םימדמ | ל וגו [בשחי * 2 | .כנאפְד 'ל ,ן [אהמתא

 | ל ותוכלמ [תוכלמ ** | | ייכאו ל ,גְד ןיבה אל ורצויל (ָך רמוא) רמא רצו [רג 3 | | ןָאְוַפ'ָך רמאיה
 | ם אשנא ,?ךכ שנא ,נאְָד שניא .'רו [שנ | ך1רבד | !ר םישרחל ,יפְד םיד ,'ך "ד .?ךכנ!א] [ןישרוחל 4
 | י?אְד 'ל .'א תודלות , םדא תודלות ,] םדא לש  תודלות ,| םדא תודלות רפס , [םדא לש --- רפס 5
 . . .לעו [כ ובתכי (1 םלכ) םלוכ --לעו * | ְך ₪ "יתכ םדא תודלות רפס הז א'ד ,א ₪ "תכ ,גןפ [ימלג 6
 | נאוד רב .כ [רב 7 | כנאוְד רו | רב | ל 'וגו /ַפַד םהב דחא אלו (פ ורצי) ורצוי םימי . . (פ םלכ) םלוכ

 | ?רנאח ולכ .'ר'אד ולוכ ₪ :2ו [םלועה | ל 'ל [רזועלא -- אלמ * | אפ יל תא | ם ארבשכ [ארבש העשב
 | כנאח'ד הצקמ | גד ןופצמו ,ך ןופצה ןמ ,כא] [ןופצמ | כנא יל ,ְוְד ברעמל חרזממ [ברעמ דעו חרזממ 8
 ,כנ"או [הינב 10 | 'אוְד הכפכ .כ'אח ךפכ | כא| ינש [לית | ב וללחכ | (ךומסב ןכו) כ ץראה [םימשה 9
 | .אד . . רו 22 [תיכרב ירה | ך חוינב

 רציו הטמ לש ןיעכ הלעמ לש ןיע בושחל םתא םיצור הרצויל הרוצ םתא ןימדמ י"כ ר"'ב 'יפב שרפמ .הרוצ םימדמ ל
 תבושתב ורזחת םא רעזמ טעמ אלה לכה רצוי אוהש היבקה ינפלמ םכישעמ ריתסל םתא םירובס ןיבה אל ורצויל רמא
 אשרוח יע ר*תמעו ל"תמע 'יעו 'וכו רעיה יצעכ םדא ינב וברי (שנא רבד ןישרוחל) שנ רבד םישרחל יוכו ןונכל בשו
 תזה רעיכ אלממו ףוצר םרא ינבו םירע בושי שניא רבד ןישרוח שרפמו סרוג םש היעשי י"שרפבו ,98 דצ ליעל י"מבו
 - ךומכ היהא תויה תימד םש רי'בדב ושרד ונינפלש ןונגסבו ,ביתי ןיאיגס ןיורק אלמרכו םש 'גרתבו םיצע אלמ אוהש
 לש ןחוכ לודג ןדוי ר''א זיכפ שיר ןמקל 'יעו 'וכו העטנש ימל העיטנה תאו הרצויל הרוצה תא םתימד (א"כ 'נ םילהת)
 עמשמו ,נ'חעו פ'יכב היכו .םדא לש תודלות רפס 5 :םש י'מב שימו וכו הרצויל הרוצה תא ןימדמש םיאיבנ
 וכו סויב ועמשו שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,'וכו רפס הז 'פב זמורמו םדא תורודו תודלות לכ וב םיבותכש רפס 'יפש
 ה"כ) ארתב אכבב ןניסרגדכ תישארב רפס םדא לש ורפס םהל הלגתיו רפסב וארי םה ןזא עמשל ועמש אלש ןתוא
 םלועה לכ אלמ ןושארה םדאד ארפס יל יזח ידידל ('ב היפ מ'בב אתיאו ,כ'מב םג 'יעו ספדנבו י"כ ינשב ר''ב 'יפב
 תחיתפה ףוסב שרודו ,ניחעו יתמלשה ןכ .'וכו ךרפס לעו 6 = :'וכו םלועל הי'דב 288 דצ ןמקל יימב ייעו יוכו
 רפס הז יוה םדא לש ורפס הז ךרפס לע םיבותכ םה רבכ ךיניע וארש המלוג ובתכי םלוכ ךרפס לעו 'וכו ימלג
 ל אוהש ומכ רמאמה יתמלשהו 'וכו וארב םלוג דע ןאכמ רסח ל"יכב .וארב םלועה לכ אלמ 7  :'וכו תודלות
 רזעל יר םשב יוכו ג"ב עשוהי 'ר כ'חאו רכו רזעל 'ר םשב 'וכו הינב 'ר םשב 'מוחנת 'ר הלחת סרוג םשו ,55 דצ
 ד"הה 'וכו ןארב םלוג רמאמל 'וכו םלוג לטומ םדאש דע ס"ביר רמאמ ךימסהל ידכ םירמאמה סריס ןאכו ,יוכו
 199 דצ ליעלו ל"ייכב רזעלא יר ישב 7 הרושב אתיאש ומכ רזעלא 'ר םשב יוכו 'מוחנת 'ר 10 הרושב יתהגהו ,'וכו ימלג
 םדא הי'בקה ארבשכ עטיק פ"יכבו ,ותומילשב ןאכ רמאמה םלוכבו ,כ'יִכו גיייכו 'בו 'א א"יכו ו"יכבו 'יסופדב היכו
 שיר םש ליעל םירמאמה וליאל יתוריעהש המ 'יעו 'וכו ףוסמ לטומ היהו םש ליחתמ כ"חאו 'וכו םלועה לכ אלמ ןושארה
 ראשב רמואה םשב םייונישהו תואהסונה ןכו ןאכ נ'הב תואחסונה ובר 'וכו רוד רוד ול הארה רמאמבו ,ח"פ
 רוד רוד ר"הדאל היבקה והארהש דמלמ םדאה תודלות רפס הז שררה ןונגס (רענטאר 'צוה) םש עייסבו ,יתנייצש םירפס
 רוד רוד יאיבנ רוד רוד ימכח ויטפושו רוד רוד ויסנרפו רוד רוד וימכחו רוד רוד וישרודו רוד רוד ויאיבנו רוד רוד ויגיהנמו
 רמואו 'וגו רופסת ידעצ התא יכ יגש ןהיתועיספ םוכס ןהיתועש ןובשח ןהיתומי ןינמ ןהיתומש רפסמ רוד רוד יקידצ
 תורלות לכ ר"תדאל הייכקה ול הארהש דמלמ םש ייגה אייכבו) 'וכ ורקי המ ילו רמואו 'וגו ךיניע ואר ימלג רמואו 'וכו
 וירובגו רוד רוד יוכו ויטפושו 'וכו ויסנרפו יוכו ןימכחו יוכו וישרודו רוד רוד הי'בקח והארהו ונממ תאצל תודיתעה
 ויטפושו 'וכו וישרודו רוד רוד יוכו תודיתעה תודלות לכ 'וכו הארהש דמלמ םש ייגה רחא י'כבו ,ויקידצו רוד רוד
 וכו ונממ תאצל ןידיתעש תורודה לכ היבקח ותארהש דמלמ םש איונ נירדאבו ,(רוד רוד יעישר רוד רוד יקידצ
 לעו 'וכו ואר ימלג רמוא אוה ירה רמוא הח ר ק ןב עשו חי 'ר ףכו דבלב םיקידצ אלא ןהארה אל םירמוא שיו
 'וכו וירובגו 'וכו ויגיחנמו 'וכו ויסנרפו 'וכו וישרודו רוד רוד ריתדאל ה"בקה וחארהש דמלמ ובתכי םלוכ ךרפס
 םש ייגה י"כ ינשבו) ינולפ םכח תויהל דיתע ינולפ רודב ינולפ ךלמ תויהל דיתע ינולפ רודב וידיסחו 'וכו ויעשופו
 תיבקה ארבשכ דמלמ 'וכו םדקו רוחא רמוא אוה ןכו םש ביונבו ,(שיזשר תורעהב שייייעו רמוא ע שו הי 'ר היה
 לעו ינש םלוג ונמישתש דע םתיאר אלש לוכי יוכו ימלג 'נש ופוס דעו םלועה ףוסמ םלוג לטומ היה ר"חדא תא
 רייספבו ,122 יומע לודגה שרדמ עי'יעו 'וכו תודלות רפס הז ינש ןושארה םדא לש ורפס הז רפס הזיא 'וכו ךרפס
 שיקל ןב ש"ר 'כו ךרפס לעו 'וכו ימלג אתיא ('וכו תכשה םוי תא רוכז יפל) תורבדה תרשעד האתילת יפב םש
 ופוס רעו םלועה ףוסמ לטומ היהו וארב םלוג ר"הדא תא ה"בקה ארבש העשב הירזע ןב רזעלא יבר םשב
 ךיניע ואר המ םלוג ול רמאו ויגיהנמו 'וכו ןיעשרו יוכו וישרודו 'וכו ויקידצו רוד רוד וינפל ריבעמ היבקה חיהו
 שיקל שיר רמאד םש ןירדהנסבו ,'וכו תודלות רפס הז ןושארה םדא לש ורפס הז הזיא ובתכי םלוכ ךרפס לעו ל"ת
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 הנינח 'ר םשב אחא 'רו אנוה 'ר  ,אירברב יפק רע הלע היינשבו ופי רעו וכע רע הלע הנושארב
 'וג ףיסות אלו אוכת הפ דע רמואו דיהה ופיו וכע דע היינשבו אירברב יפק דע הנושארב
 אירבלק דע הנושארב רזעלא יר ,הפי דע (םש םש) תישי הפו הכע דע אובת הפ דע (אי חל בויא)
 : איירברב יפק דע היינשבו

 רכ השרפ

 א 5יול 'ר רמא .(ט טכ היעשי) 'וגו הצע ריתסל י*ימ םיקימעמה יוה יונו רפס הז (א ה

 םינמטנ הנידמה ינב ויהו ייבג היה םימי רחאל ,תורעמו םיביבו םיררח הנירמה הנבש ןונוטקיט ןוכראל
 המ ינפמו תורעמהו םירדחה וליא לכ יתינבש אוה ינא םהל רמא ,תורעמהו םירדחה םתואב וינפב

 : יס יס טיפ סבכ כבדמב ,'ס "יס סט סעוסכס ,'ס "כ סעכ ב" סעוסנפ ,'ס "ק דיי בי'מ סיכסס עכדע ,(וי'פפ) כ''ט 'כ סיעשי 'קמי 5

 | מא ופי דע [?א הלע] היינשבו וכע דע | ,(בויא) ו?ך וכע דעו ופי דע | ל הנשארב [הנושארב ** 1
 ₪ פ (יפק רפ ע | ם ,+ [אירברב | ף יפיכ ,יך יפכ ,פ [יפ 1ףךפ 'ל הל םש .סש) יכא יל ופיו -- אנוה 'ר --- תיינשבו
 /פ איירברב | ש יפיכ ;יִד יפכ ,פ [יפק | יפ -- הלע [דע 2 | י היננח ,ך הננח ,פ [אנוה | ?ך האיריברב ,"ך חאיה
 הפו ,(סומע) י 'וגו תישא הפו .יכנאפד ךילג ןואגב (2פ תישא) תישי הפו [וגו | ישפְד ופי דעו | יד האירברב

 (י אבת) אובת וכע דע ףיסות אלו אבת הפ דע [הפי דע ל תישע) תישי * הפו -- הפ דע 8 | (בויא) ו תישא

 (מכ ןואגב) ןואג תישא ופיב  ,יד ךילג ןואגב תישי ופיב (' תישי הפו) ךילג ןואגב תישי הפו ףיסות אלו
 .ישְד אנינח 'ר םשב רזעלא 'ר | ן"א יל ,1ך ךילג ןואגב תישת ופיבו אבת ופי דע ,מ (םש ,םש) יכ'אפ ךילג
 יר מא אנינח 'ר םשב יפוי ('א רישב) ירב רזעלא 'רו (מ איגנח) אנינח 'ר ,פ יסוי רב רזעלא 'רו אנינח יר

 לא [דע | ל הנשארב [הנושארב** | 21 אנינח (1 רב) יר םשב רזעלא 'ר יסוי ירב רזעלא (כ 'ר םשב) 'ר אינוח
 הלע :מרגאפ [דע 4 | א איסרולק ,כנ אירולק .יִרְד האיד .פ היד .מ [אירבלק | םירכנ'אד -. הלע
 /מ איראברב ,יִד האיה ,] היד ,כ איה ,?ךאפ [אוירברב | ך- .מר יפיכ .יכ'אְד יפכ [נפ יפ>* | יכד ₪

 .כאפ - 'תכ :ג] [יוה | ?אָו תודלות רפס ,2א םדא תודלות . . ,ף תודלות . . , רפס הז 5 || ?ך האיריברב

 | כלאו יל :ד וניעדוי ימו וניאור ימ ורמאיו םהישעמ ךשחמב היהו ,אפ [וגו | ך -- חתפ הבר היעשוה 'ר

 ,1א סונקטיכראל ,1 סנוטקטיכראל ,פ/ סינוטקיט ןיכראל .ן) םינוטקט ןוכראל 6 | ד 'ל .יכנאפ [יול 'ר רמא
 תא .?) [הגידמה || | 9 סוטקיבראל ,ְך פוטקוטובראל ,] סנוטקטיבראל ,ך סוטקטיקראל ,* סוטקוטיכראל
 ,| 1י ןוימיט יאנג :רכאפְד יאבג ,ן [ייבג | השענ [היה | ל רחא [רחאל** | פ ןיבוכו [םיביגו | יכנאופד =

 יג?א פ7ך תורעמה ךותבו םירדחה ךותב ,כ תורעמבו םירדחה ךותב 7 | י םמצע . . ,!א] םיד :2נ?א7 ןינימטמ
 ינא | י"א םלועבש םיטוש ,'א] םיטוש - [םהל רמא | ן תורעמבו םיביבבו םירדחב ,'א םיביבה ךותבו . .

 םירדחהו הנידמה ,ְך תורעמה תא [תורעמהו -- לכ | | י אוה ינא אלהו םינימטמ םתא ינפמ ,ף ינא אלה [אוה
 תא (פא יתינבש אוה ינאו) יתינבו הנידמה תא ,! תורעמה תאו םיביבה תאו םירדחה תאו הנידמה , תורעמהו
 אוה ינאו תורעמה תאו םירדחה תא יתינבש אוה ינאו הנידמה תא :א] תורעמהו (!א ןיביבהו) םיביבהו םירדחה
 | יג יל :פ ינפמ ,כאָו המ ינפמ [המ ינפמו | ] תינומטמה תא יתינבש

 ףוסבו .פ"יכב םג ךומסבו ןאכ יפק אתיא ןכו ,יטיש יניב ןשי בתכב ל"יכב ןאכ המלשוה יפ ק תלמ  .יפק דע 1
 ג'חו ,השמ ינפב םג 'יעו האירברב יפק דע םימעפ 'ב םש םילקש םדרטשמא 'ד הארמ הפיב ןכו ,ג"יכב םג ןינעה

 : יפיכ יפכ 'יגה אפידעו ,ףיכ םוקמב ףג ל"יכב אתיא 80 דצ ליעלו ,(הייפ) ז'פ ןיבוריע אתפסותב םג הפיכו אפ
 ,תפי דע הפו (וכע) הכע דע הפ דע שרודו ,ימלשוריבו ןאכ טוקליו ייסופדה ייג יפל שרדה ןכו .'וכו הכע דע
 כ'יכו 'א א"יכו פ"יכבו ,98 דצ א"ח אי'הגא 'יעו ןושל לע לפונ ןושל הז ןיאש השק (וכע) הכע דע הפ דע שרדהו
 ארקמבו ,תישת ופיבו אבת ופי דע ט"'יכ ר"'ב 'יפב םג הרשי ייגו ,תישא ופיב קר 'יגה יריכמ 'קליבו בויאו סומע 'קליבו
 בויאו סומע יקליבו כ"יכו פ"יכבש המיתו ,(ילג אוהו היידב 8 דצ ליעל י"'מב 'יעו 'ה םוקמב 'אב אפו) תישי אפו בותכ
 ;אנינח 'ר םשב רזעלא 'ר ןאכ טוקליו 'יסופדה 'יג יפל .רזעלא 'ר 8 : יתהגהו תישע שבתשנ ליייכבו ,תישא הפו אבוה
 'רב רזעלא יר ייגה נ"חב 'יעו 'וכו וכע דע הלע הנושארב חירשב רזעלא 'ר תעד ונינפלש איגוסה יפלש השקו
 : ('תימורדח אילטיאב העדונה הנידמ .אירבלק 4 :יסוי

 ליעל יימב 'יעו ויכבש םייונישה םג ןייצא ךליאו ןאכמו ,ג"כפ יב א"יכבו ב"כפ 'א א'יכב .דכ השרפ
 יוה :רפס הז (ד"כ) הֶיכ יפ לגרס יעו יה ןטק יע ךורעב ןמסנ ןכו .'וגו רפס הז 5 :'וכו ול רמא הדב 200 דצ
 יגל דעס אצמנ אלו ,יול 'ר רמא לשמב םש גילו הבר היעשוה יר אוה החיתפה לעב 'יסופדה 'יג יפל .םיקימעמה
 ורמא םיעשרה םש 'גו ונינפלש החיתפהמ עבונש רמאמב םש םילהת שרדמב יול 'ר רמא אתיא ןכו ,י"כ םושב וז
 םיקימעמה יוה ביתכ אלהו םינימטמ םתא ינממ ה"בקה םהל רמא ונבלב המ עדוי היבקה ןיא לוכיבכ 'וכו םבלב
 שייייעו) ןוטיכראל ד"המל יול 'ר רמא 'וכו העטונל העיטנ הרצויל הרוצה םימדמ םתאש םכתומכ ינאש םירובס םתא 'וכו
 תא ספתיל אב ןוטלש השענ ףוסבלו םירדחו תואובחמו תוינומטמ הב השעו הנידמ הנבש (רעבאב שייר תורעהב
 אוה ינאו ןינימטמ םתא ינפלמ םיטוש םהל רמא תואובחמה ןתוא ךותב ןמצע ןינימטמו ןיחרוב ויהו ריעבש ןיטסילה
 ןונגסב דוע אבוה לשמהו ,'וכו םינימטמ םתא המ ינפמ םיטוש םיעשרל היבקה רמא ךכ 'וכו הנידמה תא יתינבש
 יתשב היכו ,(?םינובהו םינמואה שאר .ןונוטקיט ןוכראל 6 :אמתס היל סירג םשו אשנ ר"מבבו אמוחנת ישרדמב רחא
 םש רימבבו .הי'נ הרעה םש ב"מ אמוחנתב 'יעו םישרדמבו םירפפ ראשב שבתשנו 'ה ןטק 'ע .ךורעב תובית
 :םירפסה ראשב "יגהש ומכ השענ ייבג היה "פ| ,ךלמה סמ הבוג .ייבג | :ןוטקט יכראל ר"פדב 'יגה

 1) 1/0006. | ?) 00ָעשש ד6אך0עשש.
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 ימשל םיה ימל ארקא ינא ףא םכמשל םחארקו הרז הדוכע םתישע םתא אחא יר רמא  ,תולילעב אה
 םחנמ ןב רזעלא 'ר היל רמא ,םלועה לכמ הובג סונייקוא והבא יר שרד ,םלועה ןמ םיעשרה ןחוא הלכאו
 הזכ אהמתא (ו ט .ח ה סומע) 'וגו ץראה ינפ לע םכפשיו םיה ימל ארוקה אוה אלמ ארקמ אלו
 תא ףיצהו םיה הלעש םימעפ יב דגנכ םיה ימל ארוקה 'תכ םימעפ ינש ,הטמל הלעמלמ ךפושש

 הנינח 'ר םשב רועלא 'רו והבא ירו ןדוי 'ר ,היינשב הלע ןכיא דעו הנושארב הלע ןכיא דעו ,םלועה 6

 ,ז"כ "יס וכפי סי "כ  סכ סעומנס ,דיכ "כ סכ נ'ע סעוסנס ,ג'ע "פ דקע יכפס | ,ו"פ םדסבד 'קע וכפי ססליכע 1
 ליעל "עו יייכ ע''ם יכיכמ 'קלי ,דיכקסס יכ גויס 'קל* ,גיטקס יכ סועע 'קמי ,סט עוקל 5 3':  "כ ס'פ כ'ע סימסס טכדע
 :240 75 ןאקל 'יעו 86 5 ליעל ,יס 'כ ו'פ סילקט 'טכ'4 : 119 15

 (65ף אהי) אה ,?ךָב רורבב אהי" ,י רורבב אלהו ,ל תוילעב אה ,ך תולילעב ךל אה [פ תולילעב * אה 1
 םתישע :נפ [םכמשל -- הדובע םתישע | י1 -. היבקה רמא [םתא | | איך יל ,כ ךטיג אה ,ףך איסהרפב
 | ו ןתואל | א ימשל סויה ,ך םיה ימל ימשל | פ ארוק | ך זיעל םכמשל ,אָד םכמשל . . זי"ע (א םכימצע) םכמצע
 ,(סומע) י [היל | כ םיה ימל -, [הובג | יראפַד סונאיקוא /מכנ סוגיקוא | אפ םישנא ,יכ ןָד םישנאה [םיעשרה 2
 [וגו -- סכפשו * | יכנאְד אלהו ,פ [אל 8 | (סש) יפרב ,ב 'רב | (בויא) ו הדוהי [רועלא | יכאפד יל
 אוהש ,?א [ךפושש 4 = | ל הגו ,יד ומש יי ץראה ינפ לע םכפשיו | ,(בויא ,סומע) יכנאם םכפשיו

 ימל ארוקה = [פיה | יד יב ,'א יתש |  יִכנְד ןטמל ןלעמלמ .מאפ [הטמל הלעמלמ | יכג'אפד ךפוש "
 | א רע 5 | (םש ,םש) ' הגלפה רודבו שונא רודב -, [םלועה | 'א יתש ,(בויא) יכנ?אפְד ינש ,ו'ָד ['ב | ן םיה
 | 5 הינשבו ,(םש ,םש) י היינשב ןכיהו ,] היינשב ןכיה דעו

 תז רמואו וכו ושאר לע ינא חפוק ל"א יוכו ךדרמ ןושל ןלכו הזה ןושלב רמאג תומוקמ 'גב ןומיס רי'א קיתעה
 םולחה הזו תושעל םלחה הזו שרוד יול 'רו ,הלילעב מיילמו לעופב .תולילעב אה 1  :וי'כפבו ןאכ נ"חעו ןדירמה
 ייסופדו פי'יכ 'יג ייפע תו ל ילע ב אה יתהגהו ,לעופב השענ אהי ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ ורמאש המ יולכ
 םתישע םתא |: שייייעו 'ז לע 'ע ךורעב 'יגה עמשמ ןכו תוילעב אה 'יגה ל"יכבו ,תולילעב ךל אה גיל ריפדב ןכא
 השק םכמשל םתארקו ז'ע םכמצע םתישע םתא 'יגה םגו ,השק םכמשל ןושלהו ,טוקליו גייכו פ"יכב היכו .זיע
 לובמה רוד ולא םיללח ומכ רבק יבכוש שרדב רמאמה אבוה םש םילהת שרדמבו ,ו"זרהמ 'יפבו כ"'מב 'יעו השרפל
 ימשב םהל ערופ אוהו ימשב סונייקואל ארוק ינא ףא ימ ש ב זיעל וארק םה ה"בקה רמא אחא ך"א םש ייגהו
 וכמסנו קוספה הול 'וכו ארקא ינא ףא שררב ונווכ ןאכ םגו ,ומש 'ה ץראה ינפ לע םכפשיו םיה ימל ארוקה ינש
 ,ירפסו אתליכמב שרדה רוקמו  ,יוכו ארוקה אוה אלמ ארקמ אלו םחנמ ןב איר ל"א יוכו והבא 'ר שרד םירמאמה
 רמאג המל םירהא םיהלא רמוא יסוי 'ר רכו ןה תוהולא ,יכו םירחא םיהלא אתיא םש אתליכמבו
 ומשב וארקנ ירהו ךרוצ םהב היה רבכ ומשב וארקנ ולא רמול םלועה תומואל הפ ןוחתפ ןתיל אלש
 סונאיקוא הלע העש התואב י"י םשב אורקל לחוה זא ינש תש ןב שונא ימיב ומשב וארקנ יתמיאו ךרוצ םהב ןיאו
 שרח השעמ השעא ינא ףא ם כ מ צ ע םתארקו שדח השעמ םתישע םתא םוקמה םהל רמא םלוע לש ושילש ףיצהו
 ינא ףא ימ ש לע |סתארקו שדח השעמ םתישע םתא 'יגה םשו ירפסב ןכו ,םיה ימל ארוקה ינש ימצע ארקאו
 םתא וכו ןתיל אלש ידכ רמוא יסוי 'ר םיהלא ןארק המל םש ורתי אמוחנתבו ,יוכו ארוקה ינש ימש לע ארקאו 'וכו
 ' םיה ימל ארוקה רמוא אוה ןכו ימשב ימצע ארקאו יוכו ינא ףאו ימ ש ב םכ מצ ע םתארקו שדח השעמ םתישע

 לחוה זא ינש זיעל ה"בקה לש ומש וארק שונא רוד ודמע םש חג אמוחנתבו ,ומש 'ה ץראה לכ ינפ לע םכפשיו
 שונא לש ורוד ודמע םש בי'מ אמוחנתבו ,'וכו ארוקה ינש םלוע לש ושילש ףיצהו סונייקוא םי ארק הי'בקהו 'וכו
 תפסוהב 84 רצ ליעל ןכו .והכא 'ר שרד 2 | :'וכו ארוקה ינש ןפטשו םיל ארק ה"בקה השע המ יוכו זיע
 ירב איר ול רמא ל"צו) םחנמ 'ר םשב רזעלא 'ר רמא יוכו סונייקוא והבא 'ר שרד םש םילהת 'דמבו ,םיסופדה
 מלמ אָלא ךפוש םדא ןיא ץראה ינפ לע םכפשיו אוה ארק ואל (רבכמ ספדנה םילהת 'דמב אוהש ומכ סחנמ
 םירמאמהו .יתנייצש תומוקמה ינשב סומעב .'תכ םימעפ ינש 4 : ני'חעו 'וכו םכפשיו קוספה יתמלשהו ,'וכו הטמל
 תלילגה לא 'ג םשו (ח זמ לאקזחי) 'וכו הלאה םימה ילא רמאיו 'פה שרדב םילקש 'שוריב ורדסנ וגינפלש
 לא תלמה םי הז המיה ואבו אירביט לש םי הז הבועה לא ודריו וכמס לש ם הז הנומדקה
 (ל ע בותכ ארקמבו הברעה ל א 'יגה םש םגו ,גיפ הכוס אתפסותב 'יעו) לודגה םיה הז םיאצומה המיה
 םשב רזעל ר הגלפה רודב דהאו שונא רודב דח א אציש םימעפ ינש דגנכ םיאצומ ומש ארקנ המלו
 אצי הנושארב הגינח 'ר םשב א ח א 'ר האירברב יפי כ דע אצי היינשבו האירבלק דע אצי הנושארב הגינה יר
 תישי הפו ףיסות אלו אובת וכע דעו ףיסות אלו אובת הפ דע ופי דע וכע רע ואצי היינשבו האיירברב יפי כ דע
 היינשבו ופי דעו וכע ,/ הלע הנושארב הנינח ר"'שב 'וכו ןדוי 'ר תטש רדעג םשו ,ךילג ןואג תישא ופי דע ךילג ןואגב
 רתו* הבורקו יקירפא לש תיברעמ תינופצ הנידמ ('אירברב ירחש תרז וז הטש 'רג הרואכלו אירברב יפק דע 'וכו
 שרדמתמ חכומש ומכ ןוכיתה םיח לודגה םיה 'יפ ימלשוריב ןכא ,לארשי ץרא ילובגב םהש ופיו וכעמ סונייקואל
 לכמ תובג סונייקוא והבא 'ר שרדש ומכו סונייקוא אוה םיה הלעש 'יפ עמשמ ןאכו ארקמב ותארוהש ומכו טש
 חירשב 'וכו והבא 'רו ןדוי ירש ןכתיו (844 רצו 888 דצ זי קלח ח"מכו 189 דצ ןילמ ךרעב םג 'יעו) .םלועה
 אייכבש גיחב ייעו) ימלשוריבו ןאכ שי תועד יבוברועו סונייקואל וגווכ חירשב אחא ירו אנוה 'רו לודגה םיל ונווכ
 כ"יכבו םשו .ופי דע [הלע] היינשבו וכע דע הלע הנושארב חירשב 'וכו ןדוי יר רמאמב 'יגה יריכמ יקליו יבו יא
 תוינשב 'וכו הנושארב חירשב אחא ירו אנוה יר סש גייל ןכו אירברב יפק דע הלע היינשבו גיל בויאו סומע יקליבו
 רי'ב ייפבו ,85 דצ ליעלו ימלשוריב אתיאדכ הגלפה רודבו שונא רודב 'וכו םיה הלעש םימעפ 'ב דגנכ 'יפו ,(\כו
 רודב דחאו (תמדוקה הרעהב 'יעו) סלועה שילש ףיצהש שונא רודב דחא "וכו ימלשוריב שרפמ 'וכו דגנכ בתכ
 םש בויאו סומע 'קליב ףסונ ןכו ,ללכ ירייא אל לובמה תפיטשבו "וכו (יי 'וס חילפ ןמקל 'יעו ע'צו) ויצח ףיצהש הגלפה
 רודבו שונא רודב םש בויאב שכתשנ א'רפפ 'ד 'קליבו ,תומוקמה .ינשב ויד טוקליב היכ) חגלפה רודבו שונא רודב
 םתוא םיפיצמו םילוע םימה ויהש םימעפ 'ב דגנכ 'וכו ארוקה יתכ םימעפ ינש 240 רצ ןמקל רחא שרדו ,(לובמה
 ןכו ,בויא 'קליו כי'יכו גייכו יב א'יכו ם/יכב םג אתיא 'תכ םימעפ י ג ש ייגחו ,תיברעב דחאו תירחשב דחא םהירבקב
 :'ח גיכ ב'שב ביתכבו חייכ זייט םיטפושב זילב םעפ אצמנ ארקמב םגו יתש 'יגה 'א א"יכב קרו ,םש ךומסב
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 ן םדא [אלד רכ] ןהכ אבא ימוק ןועב שונא ומש תא ארקיו ןב דלוי אוה םג תשלו וכ
 ונתשנ םירבד העברא = : ןירוטניק ךליאו ןאכמ ,םלצו תומדב ןאכ דע םהל רמא ,קתשו שונא תש
 ,םיקיומל ןילוח ושענו תופוקכ םהינפ ושענו שיחרמ תמה ליחתה םישרט ושענ םירהה ,שונא יימיב
 שנ רבל ןיחגדל המלצל ןיחגד ןיב המ םיקיזמל ןילוח תושעיל ןמצעל ומרגש ןה ןה קחצי יר רמא
 ן5 לחוה וא דרמ ןושל הוה ןושלכ רמאנ תומוקמ יגב ןומיס יר רמא :י"י םשב ארקל לחוה זא
 ,(א י םש) ץראב רוביג תויהל לחה אוה ,(א ו תישארב) םדאה לחה יכ יהיו ,י"י םשב ארק ל
 הז 'או דורמנלש ושאר לע חיפוק םהל רמא .( אי םש) תושעל םליחה הזו 'תכ אהו ןוביתא
 םולחב המל הל רמא ,ינשרגמ תאש םולחב יתיאו הלעבל הרמאש השאל יול 'ר רמא ,ןרירמה

 :ויכפ ןטקכ טיל יכ עוקני ₪ = : 285 ד5 ןטקל ,בייע לס 'כ ייסד יקל ,סט ץוקלי 1

 ' םאילד רב ,יִרָנִא אלדרב [(י'תד) 'יכךאלד רב* | לוגו .פ ארקתו ,כןְךשונא . .ארקתו [י'אשונא -- ארקינ * 1
 ,*ף?א ןירוטנק :22 םירוטניק | יד וארבנו תורודה ולקלקתנ -. ,(סש) 'יכנאזדפ [ךליאו | תומדבו םלצב 2 | ל יל
 | י ןירוטנק ןניק ןירטנק ,(םש)  ןירטנק . . ,ך ןירטנוק . . ,פ םירוטנק ןניק .'ר ןירותנק ,'א ןידבע ןירוטנק
 /זך [ליחתה | פ םישירט ,י?ך'א ןישרט | תש ןב =. [שונא 8 | ל םיעברא .?אד יד :[כנ'אזופ העברא *

 | (ךומסב ןכו) ,ךָל םילוח [יכנזחפ ןילוח * | יא ןיפוקכ | (םש) ו חירסמ | ₪ תומה | יכנאפְד ליחתהו
 | י ₪ םירמוא ויהש ןהל םרג ימו ,"] ₪. ורמא [המ | יכנְד תויהל ,פ תושעהל | יחפ מרג | ןדפ םה פה 4 =
 ,ך'א ןיחגל יחד ןיחגד (ח ןמל) ןאמל /פ .. ןיבו .22 ןיחגד ןיבל [*א ןיחגדל * | אמלצל | ל ךיחגד [ןיחגד ** |

 | כנ'יאחפ השלשב ,[גב |  קחצי [ןומיפ 5 | כ שנא . . ,ןשניא רבל ,?ך'א שנרבל | ל ךיחגדל
 | 'א היל . . ,יִד ןוביתיא ,1 היל ןוביתא 7 | רובג6 | כנאחפ תודרמ | נ ןושל ;כ ןושלה .יאפ ןושלב
 / 3 [ןדירמה 8 | יכגְד רמאו ."אזחפרמואו |  חפט ,?אוחפק ,יִד תפיק .?ךכ א[זחפ הפוק | םלחה | יכ1א 'תכהו

 | יכנאְד המלו :רפ [המל | יכנאפ ימולחב | אפ -- לשמ [השאל | יִד ילע ןדירמה :?ך'א ןדירמהש

 הרכפ "יגה יב רכפ 'ע ךורעב םגש המיתו ,ני'חב 'יעו ורכפו 'וכו דחא 'וכו הרכפ יתהגתו ,ןיק תא םג גרהש אטחה
 סע ףדרנ רכפו ,סופדבש רי'ב 'יפבו טוקליב םג אתיא דחא םוקמב תחאו ,וכו הרכפו 'וכו לפנו תהא חוו
 (ו טימ תישארב) רוש ורקע יא י"רתב 'גרותמ ןכו רכפ יעו רגפ 'ע ל"תמע "עו רקע סרה לעיפב ותארוהו רגפ
 (ז זילק םילהת) הב דוסיה דע ורע ורע איבה יי'כ ר'ב 'יפבו ,היבינ ןורכפ ימא 'ג 'יס ו"פפ ןמקלו וכו ורכפ
 .אלד רב 1 :םש' ךורעו 'א היפ ב'מ רייכיא עי"יעו םש םילהת 'גרתב תרחא אחסונ ונינפלו ,ורכפ ורכפ ןנימגרתמ
 ןב ג'צפבו אלד רב ןהכה אבא 'ר ו"עפבו אלד רב ןהכ הבא דיכפ ןמקל ליייכב םג היכו ,נ*חעו יתמלשה ןכ
 תודלותה רדפ שריפ אלו ארקמב ןאכ קיספהש .קתשו 2 :549 דצ ביח תייהגאו 'א 'ע 'א זינ י"הבמ יעו היילד
 289 רצ ןמקל ומכ ןושלה ןונגסו ,ת"פיב שרפמ ןכו ,םדא תודלות רפס הז עי'פב ןינע ליחתמ אלא שונא ירחאש

 ךלוה םשש שונא תש םדא 'א 'א א'הד קוספה לע שרדה רקיעש שרפל ירג ןיאו ,קתשו 'וכו ךלהתיו ימאנ
 בושחל ארזע ליחתה ןכ שרפמ י'כ רי'ב 'יפב ןכא ,'וכו חלשותמ ךונח יוכו לאללהמ ןניק וירחאלש םיקוספב הנומו
 ירבד לש סחיו ורפס בתכ ארזע 'א ו"ט ב"בב .אתיירבה תטשכ אוה ארזע ליחתה שיימו) קתשו שונא תש םדא
 םדא יחיו 'ג 'ה תישארב כ"הלכו םלצו תומדב ליייכב ה"כ) םלצו תומדב וארבנ שונא ימי דע .ןאכ דע = :(םימיה
 וארבנו ןתומדב ונתשנ ךליאו ןניקמ ךליאו ןאכמ (תומדבו םלצב 'יגה םירפסה ראשבו ,ומלצכ ותומדב דלויו 'וכו
 הטמלו םייצחמו םישנא הלעמלו םייצחמ ויהש םינויה ילשמב םהילע ורפסש םתואכ תוברת ילב םישנא ןימ ('ןירוטניק
 ייגה םעט ןכו ,ןירוטניק ןג י ק שרודו ,תופוקכ םהינפ ושעגו ךומסב שרדה ותמגודו ,ןירוטניק 'ע עיומב 'יעו םיפוס
 ןניק 'ד 'ו תישארב ץבמרבו (וייתב םש הייכ) ןירותנק ןניק  רתנק 'ע ךורעב ד"כפמ קתעוה ןכו ,יירוטנק ןניק
 ןירותנק וארבגו תורודה ולקלקתנ ךליאו ןאכמ היבקה לש ותומדבו םלצב וארבנ שונא דע שרפמ יייכ רי'ב 'יפבו ,ןינרטנכ
 ףסונ ןכו שממ םיהלא םלצב וארבנ אלו ןתומדב (ונתשנו ןייושע ונוצר דגנכ ןירוטניק וארבנו איייכ רי'ב 'יפב) וגתשנ

 וכו ולקלקתנ ךליאו ןאכמ תומדבו םלצב ןאכ דע סרוג ק"דרב םגו  ,וארבנו תורודה ולקלקתנ ןאכ טוקליבו 'יסופדב .%
 .תופוקכ :העלותו המר שיחרמו הירסמ .שיחרמ :199 דצ בייח ל"תמע 'יעו םיעלס .םישרט 8 :ןירוטניק וארבנו 6

 (107 ךצ אטוז שרדמ) םש ביימ תלהק ימבו (א"י ו) הברה םירבד שי יכ יפ תלחק שרדמב תופוק יוברה ןכו ,ןיפוקכ
 םיקיזמל רקפתו ןילוח ושענו שדק ערז תויהל ולדחש .םיקיזמל ןילוח :גי'חעו ןיפוקכ קיתעה ינוקזחבו ,תופוק

 ייכ ר"ב 'יפבו ,נ"חעו ןילוה היגה א'אבו םילוח ייגה ו"הו ריפדב םגו םילוח ושענש לחוה זא שרודו ,םהב וטלשש
 הוחתשמה ןיבו םלצל הוחתשמה ןיב המ םירמוא ויהש .'וכו ןיב המ 4 :זעלב רינודנבא ןירקפומ ןיקיזמל ןילוח שרפמ

 ,שרדח סויס הז .'וכו לחוה זא5  :יתהגהו ךיחגדל ךיחגד שבתשנ ליייכבו ,םיקיזמל ןילוח ושענו ולחוה הז "עו
 ןושל :נ"חב שייויעו " 'שב ירקל לחוה זא ך"ע ילו כו שונא תש םדא םש ץטקש 285 דצ ןמקל ל"יכמ חכומ ןכו
 ייפב שרפמדכ היבקה לש ומשב םהלש זיעל םינכמ ויהש י"י םשב ארקל לחוה זא שרודו ;הי'בקהב ודרמש .דרמ
 ארקו יא יירתב םגרותמ ןכו ,ךומסב יתקתעהש םישרדמב אתיאדכו 'וכו ז"ע םתישע םתא אחא 'ר רמאדכו טייכ ריב
 הדגאו ,י"יד ארמימ םושב ןוהתוועטל ןינכמו ןוועט ןוהל ודבעו יעטמל ואירש יהומימד ארד אוה שונא הימש תי
 תא ארקל (ןילוח ןושל) לחוה זא בתכ תי"'הע יישרבו ,299 דצ גימ קלח ח"מ ייעו סומינוריה לצא םג הרכזוה וז
 ןונגסב הדגאה רוקמ יל םלענו ,תוהלא ןתורקלו זיע ןתושעל ה"יבקה לש ומשב םיבצעה תומש תאו םדאה תומש
 ינב ואירש ןכב תרחא אחפונו ,י*יד אמשב האלצלמ אשנא ינב ולח יהומויב ןכב 'וכו לחוה זא םגרת א"תבו ,הז
 ,תחא אחסונ הטמשנש ירנ םשו) הז קוספל קידרב עייעו 8 דצ בח רענילרב איר יצוה איתב 'יע האלצל אשנא
 ארמימ םשב ןוהתי אינכמלו הארכונ אנחלופ חלפמל אשניא ינב ורש אה יהומויב ל"תזב םש הקתעוה ית תחסונו
 ךורמג לש ושאר לע הכמ הי'בקה .'וכו תיפוק :תומוקמ 'דב הז ןושלכ רמאנ כ''או .רכו תז) 'תכ אהו 7 | :(יתד

 ל"יכב 'יגה .ויכפ ןמקלו ,וליחהש םרג םליחה שרודו ,יוכו לחה אוה שיימו הז בותכ ךחא ןינעו ,ןדירמה הז רמואו *
 ם"ארהו ,ילע ןדירמה ישה ךורעבו ,ע"פדשב חפק יע ךורעב ויכפמ קתעוה ןכו וילע ןדירמה הז 'או יוכו חפוק
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 האור : וניאש ןיבו האור ןיב וישכע  ,הואתמ היה אל האור היה אל םא רבעשל  ,ותואת לע הואת
 0  :דימ םיאבו םהיתב תא םירכזנ והיש םימי ישרפמל זמר אחא 'ר םשב ןדוי רב אבא 'ר ,הואתמ

 תיזוכ לאומש םשב ימוחנת 'ר 'וגו רחא ערז םיהלא יל תש יכ תש ומש תא ארקתו
 : חישמה ךלמ הז אוה הז יא ,רחא םוקממ םקש ערז ותוא

 ,הול הז ןיכומס ויהש תונליא 'בל  ,ןיק גרהנ לבהלש היימחמ יק וגרה יכ לבה תחת
 :ןיק וגרה יכ לבה תחת ךכ ורכפו וריבח לע לפנו םהמ דחא חור הרכפ

 : (65 :ד5 סעוז טכדע) .ךסיכ יסיו 'פ במ םוכ שכדע ,ס'פ פוכ טכדע :,ל"כפ ןפקל ,צ"'ע ףל5 יכ יסד 'קלי ,סט עוקלי 8
 : על יכ עוקלי 5

 [ישרפמל** | ך -. אוה ,יגפ [הואתמ 2 | יאח וניא ,ל ןיאש [כנפך וניאש* | ןיב | אפ ושכע | 5 -. םדא [האור 1

 יכ * | ף רמאתו ,ץ רמאל -, [תש 8 | י ןהיתבל | ?א ןי- ,?ךא םירכוז | ך'א םתש ,כ גלאם ןהש [והיש | ל שרפמל

 ,1.תיווכ .ל) [תיזכ | יעכ'אד = .'ר .נחפ [לאומש | 'א םוחנת | ל רגו ,נ'א רחא . . יכ [יד וגו --
 זמר . ,ש ותואב לכתסנ ,יִזחְד ותוא (ןך לכתסנ) הלכתסנ ,(י'הד) יר'עגפ [ותוא 4 | ירכאחד יל .פ (?)תומכ
 ,(םש) יד הז יאו ,%) והויא | ְך אב אוהש ,?ף םקוהש ,י*ךכ נ'אזרפ סק אוהש יציע [פקש | כ ותואמ ,א ותואל

 'ע [בל |  םויטח ימ ,ףטהמ ,כא אטהמ ,יאייטחמ 5 | | ג'א הז (ן הזיאו) הז יאו ,יכפ הזיאו

 ,י תכרפ ,?ך*א רכפ ['רעְג ד הרכפ * 6 | ע ןיכומסה ,י הזל הז ןיכומס ןהש | אפ ינשל לשמ ,יכג?אְ ינשל
 ,5ף תחא תא ,יעל תחא .כגְד דחא תא ['ך דחא * | ?ךא חורה | ₪ הרבע .ל הדמע ,2 הרגש ,?א החרפ

 ,' וכריפו , ?א םהינש וכרפו ,.) ורכפנו .על הרכפו [ך ורכפו * | ףדחא =. [לפגו | עפ יל םהמ | פ יל ,'א דחא לעו
 | יכנאפד ןיק גרהנ לבה לש (כא טחמ ,י אייד ,1פ הייטחמ) היטחמ ₪ [יק | כ ורבשו ,'א ורקעו

 ט"קלבו ,ותואת לע הואת ול תפסותנש דמלל דוע והמו 'וגו םדא עדיו ךימ ת'"הע י'שרב ןכו ,'וכו הואת ול ףסותינ
 תישארב ב"מ אמוחנתבו ,'וכו האור אל ןיבו האור ןיב 'יגה םשו ,יוכו ול ףסותינש דוע ל"ת המ 'וכו םדא עדיו דימ
 ,גרהנש ןויכ ותשא הוחמ םדא שרפנ הנש םישלשו האמ ןומיס ר"א 195 דצ ליעל יימב יתקתעהש רמאמב ויכ ייס
 ןתנ ה"כקה השע המ םש םייסמו 'וכו השוע היה המ הריאמל םיכלוה םהו םינב דילומ ינא המ םדא רמא לבה
 ' שרדהו ,'וכו ותומדב דלויו הנש םישלשו האמ םדא יחיו 'נש תש הדליו המע שמישו םדא לש ובלב הוח לש התואת
 פנ לכ רמא אפפ רב אנניח-'ר רמאמל םש אתקיספב וכמסנ ויוחאלש רמאמהו יוכו ול ףסותינ דוע ונינפלש
 ול ףסותינש דוע והמ םש ייגהו ,ותשא תא דוע םדא עדיו ד"הה .ותיבל קקזנ םדא היהיש ידכ תבשחש תובשחמו
 ןדוי רב אבא 'ר הואתמ האור וניא ןיב האור ןיב וישכעו הואתמ היה אל השא האור םדא היה אל םא רבעשל 'וכו
 :םהיתבל הרהמב םיאבו םירכזנ ויהיש םימי ישרפמלו (םש ר'יספב היכו ןיטטמגרפל לי"'צו) ןיטפמגרפל זמר 'וכו םשב
 תש :יכ כ'הל שרפל ןכ ופיסוהש ירנו ,ר מ א תו פיייכבו ר מ א ל תלמ ףסונ תיזכ 'ע ךורעב .תש ומש תא ארקתו 8
 /קיררב םג 'יעו 'וכו תרמא םורא 'א י"רתבו 'ןכו יל בהי תרמא ירא תש הימש תי תרקו א'תב םגרותמ ןכו יוכו יל
 תורמ רמולכ רח א םוקממ םקש ערז ותואל זמר שרודו ערז כ"כאו רחא ערז שימ קיידמ וכו םשב אמוחנת 'רו
 ישמ ימוחנח יר  ל"יכב םש 'יגהו ערז וניבאמ היחנו שרדב רמאמה רדסנ אינפ ןמקלו ,'וכו אוה הז יא היבאומה
 סרוג ךורעבו ,חישמה ךלמ הז הז יאו רחא םוקממ אב אוהש ערז ותוא ערז אָלא 'תכ ןיא ןב וניבאמ היחנו לאומש
 ב ידו ורזיפ 'דו ריפדב אתיא תיזכ ךרעה שארבו) יוכו כ"כא ןב תי זו כ לאומש 'ר םשב אמוחגת ר"א םש םג
 ריעה אל 'שה ךורע לעבו ,חישמה ךלמ הז והזיא רחא םוקממ םקש ערז ותוא תיזוכ 'וכו רטאל תש ומש תא ארקתו
 דוד ישי יוכו ץרפ הלגמב 'וכו יתאב הנה יתרמא זא קחצי 'ר תחיתפ רחא םש תור שרדמב רדסנ ונינפלש שרדהו ,(הז לע
 :אבה ערז רחא ערז םיהלא יל תש יכ ביתכ רמוא אי גו ח 'ר ודו ר"פדב םש ייגהו 'וכו ותחשמ םוק 'ה רמאיו רפסב
 תאזה .תרעכה ןמ ךל 'ה ןתי רשא ערזה ןמ אתיא םש בי'מ תור שרדמבו ,חישמה ךלמ הז הז הז יאו רחא םוקממ
 אבו ,הכו ךלמ הז רחא םוקממ אב אוהש ערז ותוא ערז וניבאמ היחנו יז פ ןב יסוי 'ר םושמ אמוחנת ריא
 רחא ערזמ אלא שיא ערזמ היהי אלש םחישמ לע אבגתנש היאר םירצונה ואצמ תור שרדמו ר'בבש םירמאמה
 ךלמש חיכותו יקרול  עשוהי רקפמה םג באש וירבדמו ,758 רצ איגופ ורפסב יניטראמ דנומייר רמוכה שיימ ייעו
 יג ןויע .ב'ח וחישמ תועושיב לאנברבא ברה בתכ רקפמה הז דגנו םדא ינב עבטמו ישונא ערזמ היה אל חישמה
 יר םשב .אמוחנת 'ר רחא ערז םיהלא יל תש יכ תש ומש תא ארקתו אוח ךכ רמאמה ףרות יכ ל"תזב ה'פ שיר
 רחא ערזמ איהש היבאומה תורמ אבש חישמה ךלמ הז הזיאו רחא סוקממ םק אוהש ערז ותואב לכתסה לאומש
 אציש ושריפש המ אוהו דחא םתינשב הגווכהו השרדב רציק וניבאמ תיחנו קוספ ןכ ירחא שורדל אבשכ ןכ ינפמו
 תשל הז ןינע המ םנמאו אוה .לארשי ינבמ אל רשא רחא ערז היח הניחבה תאזבו היבאומה תורמ חישמה ךלמ
 הצר תויהל דיתעה חישמה ךלמ תלעמ ותבשחמב הלעשכו םהמ וינפ ריתסהו ןיקו לבה ןינעב ה"בקה הארש אוה
 תושעל םדיב קיפסמ היכקה היח אלש טול תונבב ושרד ןכו ברחי אלו םלועה תשוה ונממש תש תא םדא ךילויש
 ינבמ ירכנו רחא ערז והזש היבאומה תורמ דלוהל דיתע חישמה ךלמ היהיש טיבהש אלא אוהה הנוגמה לעופה
 ךילמ היז אירטמיגב עירז ו"ניבאמ ה"יחנו זמרה אתיא םשו 461 דצ ןילרב 'ד םידיסח רפסב עייעו כ"'ע לארשי
 ערז ותוא אמוחנת ר''א םיליחתמו א'נפבו ןאכ ונינפלש םירמאמה הנטק ריב םשב וקתעוה םש איגופבו ,ח"ישמה
 ריהמרל רי'ב סשבו 'וכו היחנו אמוחנת ר"א הנטק ריב םשב כ''ג 854 רצ םשו 'וכו היחנו אמוחנת ר"א 'וכו םקש
 איגוה ג יר בדנימע תא דילוח םרו תור שרדמ םשב םש דועו 'וכו סק אוחש ערז ותוא לאומש 'ר םשב אמוחנת ר"א
 אלש לאנברבאה שימ המיתו) םש וחישמ תועושיב םג 'יעו 'וכו יל תש יכ ביתכ ןירמוא ןיב א רב בקעי 'רו
 ליחתמ אינפ רי'בבש רמאמהו ,290 דצ פידג 'יע ג"כפ א טו זז ר"בב אוה לבא שימו ,תור שרדמב הז רמאמ אצמ
 ,גייעצו אוה םש יוניכ 'יפ ךורעבו ,י"כ בורבו םיסופדב תי זו כ תלמ הטמשנ ןכו ,(ג" ב שר םשב אמוחנת 'ר םש
 :929 רצ יי קלח רעגייג אירל ע'מב ע"יעו ,תוזוק ןב ןומיס 'ר ארומא םש אצמנ (ר 'ח) םתוחכ ינמיש 'פ רישהשבו
 טעט וא ןיק וגורה יכ היב ירק רתוימ אוהש ןיק וגרה יכ שרודו ,ןיק גרחנ לבהב השענש אטחמ .'וכו ,אייטחמ 5
 איש) ומעט תא ונשיו (ו 'ב תומש) דליח תא והארתו כי'הלכו ןיק תא יולכ וגרה לבה יכ ןיק וגרה יכ לבה תחת
 ורקענ וילע ןעשנש וריבח לע דחא לפנש י'עש 'וכו הזל הז ןיכומס ויתש תונליא 'בל לשמה איבהו (דיי איכ
 אותו לבה לע ןיק אטחש אטחה 'ולכ אטהה אוה חורה וכו הרכפש חורה לשמנבו ,רוזע לפנו רזוע לשכו םהינש
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 יתגרה אלש ינא ,תורוד העבש ול הלתנו גרה ןיק ,אהמתא תורובח ילע ואוביש יתרובחל דליו
 הבגמ היבקה ןכיאמ ןכ םא ךשחלש רמוחו לק הז ירה יא 'ר א ,העבשו םיעבש יל הלתיש ןיד וניא
 רמא ,שיא המל דלי םא ,דלי המל שיא םא ןנחוי 'ר ימוק העב ידיא רכ בקעי 'ר :ובוח רטש
 היכקהש םכלש ושע םהל רמא ןולזא ,םדא יכנ ליזנ את ןהל רמא ,םינשל דליו םידכעל שיא היל
 6 אלש אלא הנש ל"ק ירה הוחמ התשריפ םולכ ,ךתרגוח יסא היסא היסא היל 'מא ,ולש תא השוע

 ה ול ףסותינ ,דוע םדא עדיו דימ תודלות דימעהל קקזנ ןכ עמשש ןויכ  ,אהמתא ערז הנממ רימעת4

 :('כ ז"פ) סט יסככ לפקיפפ ,('צכ גי'מ) שדוסס 'פ ספקיקפ ,ע''מ יכ  טוקלי 6 :כ"טו 198 75 ליעל ייפ 5

 | ךינאו [ינא5 | 1ך'א ז | י ולתנו ,ךפ הלתנ | ךפ גרהש | יכנ'אחְד וליבשב -. .%אפ [תורובח 1
 | גדךיגי .כאפ'ד [ר | יכנא תורוד (י'א זיע) העבשו םיעבש | י ולתש | ך*א ןידב :כנפ ןידב וניא 2

 ,'ך היבקה הבוג ,יזפ הבוג היבקה , ל..הי'בקהש [הבגמ הי'בקה* | זך תוטש לש | םוהז [הז ירה | ,ן'מא ,יכא פ7ך רמוא

 | דלי םאו | ךירד הימק .כנאפ ['ר ימוק | גנאחפדאעב :כ [העב 8 | 'א הבוג היה ה"'בה , ן*א הבוג הייבה היה

 ,5ג 5 [ןהל רמא | ך םירביאל :יִזְ""ְל םירבאל :פ םירבועל ,א תוריבעל + ) םירבעל ןישנועל ,כ םירבעל [םידבעל 4
 | ?א ימק :חפ יבגל | ג לזיגו ,כא ליזינו ,ָד ליזנו ,ילזינ | יכנ אתיא | ?א ירמא ,ך םהל . . ,ח ןוחל ..
 | א ןוהל .כפ ןהל | ינאחפד םדא (נח בגל .*א ימק ,'א יבג) יבגל = [(יא ןילזא ,ם ולזא) ןולזא
 ,י היבקה ירהש | "א םכלש המ ,כ ןכלש . . ,ינזןפ םכלש תא | כ ןתא ,ן'אד םתא -. ,יאזופ [ושע

 ,ילרכג!אזחפ איסא איפא | ?א ירד :ךחד ןירד ,) ןורמא ,םפ ורמא | כגאחפ השעי 5 | כנאחפד היבקהו
 ,1 [התשריפ | | ךתרגה ,!' ךיתריגה ,) ךיתרגיח :*רנזךפד ךתרגיח :?ךא [ךתרגח | "עא איסא

 | ןח יל אלא | יםינש | כג'אזחפ םישלשו האמ | יח יל ירה | \ל הווחמ [הוחמ ** | כא פךתשרפ ,יעְזִד תשריפ
 רימעהל | כא לןכ | יכגאחפד ןב :ע [ערז | עפ 'ל הנממ | ו דילות [דימעת 6 | יכגאפדד = ידכ עזה [אלש
 ,?א דיחה ,ם ינש [דימ | ןְד ותשאל , כא תודלות () רשע ,?א השעל) השעו הל ,'א תודלות איצוה הל [תודלות
 | יפד ףסותנ :.כנא'ְד [ףסותינ | ך ותשא תא ,יִנ'ֶא ותשא תא דוע ,פ יוגו דע | כניאד יל

 ןהיניב ונב תא קפסו ףכ לא ףכ הכה ונקז ןיק אוהש עריש ןויכו וגרהו תשקב ךושמל ויבאל רמאו היחכ ול המדנו
 ויתעצפ יכו (גרהנ אוה יעצפל יוכו יכו י'שרב) יתגרה רשא שיא יכו ןסייפמ אוהו ונממ תושרופ וישנ ויהו וגרהו
 תורוד 'זל הלתנ דיזמ גרתש ןיק יתייה גגוש אלה גרהנ יתרובחל יתגרה רשא דליו ימש לע יורק עצפה אהיש דיזמ
 ,(הברה תויעיבש יל תלתיש ןכש לכ אל יוכו ינא תורוד העבש דע ול הלחנ י"'שרב) ןכש לכ אל גגוש יתגרהש ינא
 ש"ר 'צוה הדגא שרדמב ע"יעו 118 יומע לודגה 'רדמבו שייייעו איי "יס תישארב אמוחנתב הדגאהל רחא  ןונגסו
 ןונגסל המוד ןונגסב . תוכיראב תאצמנו םירחא םירפוסו סומינוריהו ירופה םרפא כ"ג הוריכזה וז תדגאו ,רעבאב
 אאמעשת תנשב שונא ימויבו םש ליזו 48 דצ אזג תרעמבו 85 דצ ןנאמלליד 'צוה ר"הדאד ארפסב םג םש אמוחנתה
 אילט לע ךמל אוה ךימתספמ דכ הלטק אוה אנכהו דונד אבע וגב אלוטק ןיאקל אימס ךמל הלטק ליד ןירשעו

 לטמ אכע וגב ךלהמו ךפהתמ דכ ןיאקד הלק עמשו אזחד אדיצ לבקול הערדל אוה ץרתמ אילט הוה הירב
 הערד םיקאו אבע וגב אשגשד יה אתויחד הל רבס אימס ךמלו אכוד אדחב אלשמלו סקמְל ןיאק אוה חכשמ

 רמאו אחמ אדיצד רבס ךמל אוה תימו לפגו יהוניע תיב ןיאקל יהיחמו יה אתכוד לבקול אדשו התשק חתמו ןקתאו
 תלטק ןיאק ירמ והא יהולע אוה ךמתפמד אוה אילט הל רמא וזחו ולזא דכו ןניחמד  אדיצ אזחנד ךלה  אולטל
 ,294 רצו 280 רצ גיימ קלח ח"מו 71 דצ םש םיובנירג עייעו 'וכו הלטקו אילטל יהיחמו אדדחל ףרטו יהודיא ףינאו
 תוברו תורפ (אהנו) היחנו רי'בב ונינפלש רמאמב םג שרפמו אמוחנת שרדמבש הדגאה לע ריעה י"כ ריב 'יפב םגו
 תורוד העבש ואטח ול הלתנ דיזמב גרהש ןיק אהמתא הללקל הראמל יוכו ןיק םקו* תורוד העבש דע יכ .הראמל
 דיזמב לבהל וגרהש ןיקכ דיזמב יעצפל יתגרה שיא יכ העבשו םיעבש יל הלתיש ןידב גגושב אלא יתגרה אלש ינא
 גגושב דליו שיא ינא יתגרה םא וליבשב תורובח ילע ואוביש ןיקכ דיזמב יתגרה דלי יכו יתרובחל דליו עצפאש
 ןיק ןכ סרוג םש הדיקעבו ,השעמה רקיע ןאכ רסחיש שרדמה תמיתס ןכ ליג ןיאו ספדנה ייפב םג .'יעו 'וכו םיהגרה
 הבוג תיה ןכיהמ יוכו תורוד ז"'ע יל הלתיש ןיד וניא דיז מ יתגרה אלש ינא תורוד העבש ול הלתגו דיז מ גרה
 םילבויה 'סב רחא שרדו ,אמוחנתה תדגאכ תצק עמשמ ןיק גרהנ לבה לש הייטחמ ךומסב שרדה ןכא ;ובוח רטש
 ןיק תמוה הזה לבויה ץקמו 'וכו םדא תמ וב תיששה הנשב יעיבשה עובשב רשע העשתה לבויה ץקמו דיפ ףוס
 אוה םג תמוה ןבאבו לבה תא תימה ןבאב יכ וינבא י"ע תמויו ותיב ךותב תמיו וילע לפנ ותיב איהה הנשב וירחא
 :תריאמל הברו הרפ אהאו אצא רמא 'ו 'יס ד'לפ ןמקל םג 'וכו תוברו תורפ היהנ ןושלה ןונגסכו ,קדצ טפשמ :יפ לע
 תורוד העבשו םיעבש דע הי'בקח ןיתמיש ןכ םא י'כ ריב 'יפב שרפמדכו שממ וב ןיאש .ךשוח לש  רמוחו לק 2

 אתיא תי'הע י"שרבו ,ובוח רטש היבקה הבגי ןכיהמו ךמל רחא םיאבה םירחאה ורמאי ןכ ומכ ובוח תא תוב
 קלח יפ שיר ןירדהנס ישורי לע ריעה הי תתמבו ,ךשח לש כי'ג ייגה י"ב י"שרב ןכא ,ג'חעו תווט ש לש רמוחו

 יכ דחא רמוחו לקב 'וכו ךחא רמוחו לקב דחא םוגרתב דחא ארקמב רפכ וליפא ןיינמ 'וכו הזב 'ח רבד וכ יד זיכ
 יא יט תלהקב םגו ,ןידבועְל שיא קירה ייג ןכו ,('ימרא לקשמב אוהו םישעמל .םידבעל 4 :וגו ןיק םקי םיתעבש
 יא ייע םידבע תלמ הגוה ליייכבו ,חייכמ ץוח ילכה לכ ייג ייפע םג תמייוקמ ןייעב 'יגהו ,םהישעמו םהידבעו 'יפ
 שיא ט'קְלב היכו טוקליו 'יסופדה 'יגכ אוהו םירביאל (?יתעד יפל) 'ד יל חגומ ןוילגבו ,יטיש יניב רחואמ בתכב בותכש
 כ"חאו הלחת ךמצע טשק יִולְּכ ךתעלצ אפר אפור אפור .'וכו איסא 5 :המוקב שיא ת"הע י'שרב שרופמו םירבאל
 איפא ייגה ט"קלבו ,ריגח וא חיי א'כ ארקיו) חספ וא יגרתו ,סיילב אתוריגח ומכ אתרגוח םשהו ,םירחא טשק
 (?ךתרגיח תי יסא איסא אמוחנתמ קתעוהש רמאמב גי'המבו ,ךתרגח יסא איפא םש אמוחנתבו ,ךתרגח יפא תא איסא
 םיובנירג לצא 'יע הז לשמל תואמגודו ,שייייע ונדמלימ קיתעתש רמאמב םג לשמה םשו 'א סא 'עב אבוה ךורעבו
 עריו דיה 'וכו עדיו ינש ייגה יפל היכו וכו קקזנ ןכ עמשש ןויכ שרדה םויס הז .יוכו עדיו דימ 6 44:  דצ םש
 דוע םדא עדיו שרודו ,יטיש יניב ו תו א ת ל ע תולמה ומלשוה ןכו ןשי בתכב לייכב המלשוה די מ תלמו ,יוכו

 5 םיִדָבעְל- = ל ְךֶמְניִח תֶנ יסע אסא
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 וגו לזרבו תשחנ שרח לכ שטול ןיק לבות תא הדלי איה םנ הליצו (בכ
 שטול הז לבא גורהל המב ול היה אלו גרה ןיק ,ןיקלש ותריכע לבית הז יול יר םשב עשוהי יר
 : יונו שרח לכ

 המענ תארקנ המלו ,התייה חנ תשא המענ אנהכ רב אנא יר רמא המענ ןיק לבות תוחאו
 : הרז הרוכעל ףותב תמענמ התיהש תייה תרחא המענ ימא ןינבר ,םימיענ הישעמש 5

 רחמל ול ורמא ,שימשתל ןעבת רמא הנינח ירב יסיי 'ר 'וגו וישנל ךמל רמאיו (הכ-גכ
 וליבשב םיעצפ יל ואוביש יעצפל יתנרה שיא יכ ןהל רמא ,הריאמל תוברו תורפ היהנ ,אב לובמ

 : ₪" יי סיטלככ סעוסנפ ,סש עוקל 6 : סש עוקל 4 :סט עוקל 1

 לבות ,1ייףכ'ך לבות .פְד לבת , נז [לבית | נ ןינכיסד .כאפְד ןינכסד -. [עשוהי 2 | יל 'וגו -- שטו 1
 | ?א עדוי [ול | .א אל לבא [אלו | בא הז [ןיק | .ך ותדובע ,'א ותדיבע , ] ותרביע ,!יפ ותרבע | ?ךא השע
 -| התיה |  ינחפְד לש ותשא ,כא [השא | א אבא רב אייח [אנהכ רב אבא 4 | אד שרוח ,ןפ [שרח 8

 לכ ויהש .יִכַנְחְד הישעמ ויהש 5 | | | !א התוא ארוק ,:פ התוא ןירוק .יִנאְְהְד התוא ןירוק ויה [תארקנ

 ,י םיארוק ויה) ןירוק ויה המלו [תמענמ התיהש | התיה | פ םיאגו םימיענ .יג?אְהְד םימיעגו םיאנ | ?א הישעמ

 ₪ יולא [אב | יכנאפד לוגמה ,י [לבמ7 | יל ול | ך רב [רב 6 | יכגחפד -. המענ התוא (כפ ןירוק
 ,ירכ?אָ הראמל ,פ [הריאמל | = כ תויהל  .י?ךְנֶא אהנ ,'ךפְד היהג | כגחפ . . עמשנו ,ָך ךל עמשנ

 | | .ילע [ | נא ינו | אל פהל [כנחפד ןהל * | *א הלהבל
 ינת סלבררא הז בגוע רמא לבשר 'ג היינ היפ הכוס ישוריבו ,'וכו וינתח יניעב קחצמכ יהיו שרדב .נ'פ ןמקל אתיא ןכו
 הישובישו ןילברדע תלמ םבורבו םירפסב ושבתשנ תורזה תולמהו ,א''פ ןיכרע אתפסות "עו 'וכו יילברדא היה אל 'וכו
 ןולברכו ןילכרדא ליייכב ג'יפ ןמקלו ןילברכו יתהגהו ןילברסו ןילברדע ןאכ ייגה ל"ייכבו ,א'הבו ףיילאב 'יגה םג ייעו ן"יעב
 ןכו ןילברכו ןילבדרע .סרוגו תי/לדל שייר םידקה ןילבדרע 'ע ךורעב םגו ,תכפהנ הנידמו הנידמב (ןילברכו ןילברדא לי'צו)
 םג םיכרעה ינשבו) ןילברכו ןילבדרא סרוג ג''פבו ונינפלש רמאמב (סילורדה םוקמב כג שבתשנש) סילודרה 'עב סרוג
 דצ סיורק עיועו (זיכו אייכ 'ג לאינדב לברס מיילמ תועטה בברתשנ ילואו ,ישה ךורע לעב תורעהב ייעו ןילברסו 'יגה
 פייכב םג ךומסב היכו .שרח לכ שטול 1  :שייייעו תולמה ושבתשג 118 'ומע לודגה 'דמב םגו ,295 דצו 1
 אלו 'וכו הלצו שרפמש טייקלב םג 'יעו קוידב ןכ ובתכש הארנו ,שרח לכ שטל בותכ ארקמבו ,ו'ד טוקליו גיוכו
 תשרחבו ומכ םש שרחו קיררה שרפמ ןכו .המחלמה ילכו תשוחנ שרח לכ שטול וגממ אציו וישעמב ךמל ליעוה
 ןילבת ןושל ןיק לבות שרוד לירשב יירו ,תייהע יישרב םג 'יעו יוכו קרוש סלפב אוהו רחא לקשמ הזש אלא ןבא
 ןושלמו ,וגרה המב הדב םש יימבו 214 דצ ליעל ייעו 'רכו המב ול היה אלו גרה ןיק ןיק לש ותריבע לבית הז
 ייגח ן"במרב .תארקנ המלו 4 : נ"'חעו ותדיבע סרוג היהש עמשמ יוכו ןיק לש ותנמוא ןיקתהו לבית תייהע יישריפ
 םש הדיקעבו ,ניחעו םימיענו םיאנ 'וכו ויהש קידרב ןכו ,םימיענו םיאנ הישעמ ויהש המענ התוא ןירוק היה המלו
 םשו ,דיפ ףוס םילבויה 'סב חנ תשאל רחא םשו ;נ"חעו התיה חנ לש ותשא המענ אב א רב אייח ריא "יגה
 תנשב השאל ול ויבא תוחא תב לאעיקו תב ('הרצמא המשו השא הנ ול חקל םירשע השמחה לבויב רפוסמ
 הגושארה הנשבו םח תא ול הדלי תישימחה הנשבו םש תא ול הדלי וב תישילשה הנשבו ישמחה עובשב הנושארה
 תמענמ התיהש המענ אלא םימיעג הישעמש המענ אל .תייה תרחא המענ 5 :תפי תא ול הדלי יששה עובשל
 ןיניק תרמ תוה איה 'א יירתב ןכו ,(תשע 118 ליעלו תייה םלועל 198 דצ ליעל ומכ תי י ה ייגהו) ז"על ףותב
 איה הפיה השאה איהש ןיבמרה איבהש הדגאהו יתקתעהש תודמ טיימד אתיירבב הדגאה םג וז הטשבו ,ןירמזו
 איר יקרפב רכזומש ומכ םדאה תונב תא םיחלאה ינב ואריו קוספב תזמרנה איהו םיהלאה ינב ועט הנממש דאמ
 שייייעו יוכו תרשה יכאלמ הב ועטש דע רתויב האנ התיהש יפל המענ ןיק לבות תוחאו םש לודגה 'רדמב ןכו ,'וכו
 ןיק תונב תא םימשה ןמ ןתשודק םוקממ ולפנש םיכאלמה ואר רמוא יבר ביכפ א"רדפב ונינפלו) שיזשר תורעהב
 תודגאה ןכו .(וכו ואריו ינש םישנ ןהמ וחקלו ןהירחא ועתו תונוזכ ןהיניע תולחכמו הורע רשב תויולג תוכלהמ
 הירחא ןיעוט םלועה לכו ןמז אוההב המענ תתיה 'וכו הימחנ ר"א יטאנקרב קיתעהש "רהוזה רפסבו תור שרדמב
 וריפש וגמו המענ תתאד דע ןיבקנ ןיחורב שמיש ןינש ןיתלתו האמ םדא 'וכו התיה םידש לש ןמא רמא םולש יבר
 םא ןודמש תשא התיה יכ ורמא םירחאו דוע בתכ ץן"במרהו ,'וכו ליאזעו א'זע הרתבא םיהלאה ינב ועט הליד
 *< לע תודגאה תודוא 78 דצ 'וכו עגערטייב עיינ ורפסב םיובנירג יחח שימ םג ייעו יטאנקרב אבוה ןכו וכו יאדמשא
 תונוש תודגא ביכרה בישר 'צוח הדגא שרדמ לעבו ,םש ריכזהש םהירפסמ םירחא םירפסבו םיזונגה ירוישב ןיק תונב
 ןינעב הדגאה עייעו םהינפמ החרבו הירחא תועתל שייהלמ ושקבש הישעמ ףוסב המיענהש המענ ורמא ל'זח בתכו
 תירכמ הייכקה תורוד 'זלש ועדיש תיפיב שרפמ .'וכו אב לובמ רחמל 6 :דיימ יר טוקליב הקתעוהש לאזעו יזחמש
 לבי ךמל לאשותמ לאיוחמ דריע ךונח :ןיק יעיבש רוד אוה רבכ התעו ןיק סקוי םיתעבש יכ ביתכדכ ןיק לש וערז
 תורוד המכ היהש חנ ימי דע אב אל לובמה ירהש הריזגה המייקתנ אל ךיא קדימל אכיאו דוע בתכו 'וכו לבויו
 דילוה רבכ תש דלונשכ אצמנ כ'או 'וכו ודילוהל םדא קקזנ הז ייעש תש תדיל םדוק היה הז ןינע ירהש הז רחא
 רוד דע ןיקל ךיראה היבקהש אלא 'ז רודל תבייוחמ הריזגה התיח אלש רמול שיש ותעדו ,'וכו ןיקל יעיבש ךמל
 יפ ףוסב בתכש םי"'ארה תעד כ''ג איבהו 'וכו דובאל םינכומ ךליאו אוהה ןמזהמ לבא ודבאי אל אוהה ןמזה דעש יז
 יפלו ,'ו ייס דיכפ ןמקל םג ייעו 'וכו וז הריזג 'קתנ זאו ןיק ינב תא כ*ג ףיצח שונא רוד ףטשו סונייקוא הלעשכש תישארב
 שיא היהש לבה תא ןיק גרהש ומכ 'וכו דליו 'וכו יתגרה שיא יכו המית ןושלב וישנל ךמל רמא ונינפלש הדגאה

 יתגרה אלש ינא תורוד העבש ןמז ול הלתנו גרה ןיק סא 'וכו םקוי םיתעבש יכ (ןנחוי 'ר שירדדכ) םינשל דליו םישעמ
 שרדהו ,'וכו ידיא רב בקעי יר 'וכו רמוא 'ר םירמאמה ןאכ ורגסותו 'וכו ליזנ את ןהל רמא רמאמה ךשמהו ,יוכו ןיד וניא
 יישרב םגו ,ופטשו לובמ אבו ןופירב וילת 219 דצ ליעל עייעו םימוגרתב םג ייע תורוד יז ןינעל ןיק םקוי םיתעבש
 ושוריפב יישר קיתעהש הדגאהו ,אמוחנת שרדמב תרחא הטשו ,םולכ ךמל גרה אל ריב שרדמה יפלש בתכ ת"הע
 תושרופ ויהש יפל ילוק ןעמש םש ליזו אמוחנתמ חייל 'ר טוקליב כי'ג קתעוהש ןונגס ותואב איה .אמוחגת יר םשב
 ןיק תא (הארו וכשומ יישרב) האר ןיק לבותו אמוס ךמל היהש ןיק לבות תאו ןיק תא גרהש יפל שימשתמ ונממ

 1) 06. '6מ02818, 62.
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 ירהש ןכ אוהש ךל עדת  .(אכ דכ בויא) ביטיי אל הנמלאו רלת אל הרקע העור דיהה הנוזכ
 : וליצב תבשוי אהתש הלצ הנימ ידעיר הדע םישנ 'ב ול חקל ,ךמל הז ,ןהבש דורמייה

 היבקהל ןינקמ ויה רכעשל הנקמו להא בשוי יבא היה אוה לבי תא הדע דלתו כ
 :גיח לאקזחי) הגקמה האנקה למס ד"הה איסהרפב ותא םינקמ תויהל ורזח תינונמיטב

 :ןילברכו ןילברדע .בגועו רוניכ שפות לכ יבא היה אוה לבוי ויחא םשו (אכ
 : סע טוקלי 5 =: (ב/כ) גיכ ססיספ יפנכ סכיפ ,סי'ל 'כ יקלי 8

 ,?אפ אוה ןכש ,ינעַזד [ןכ אוהש | ל ביטוי [ביטיי אל ** | (ןָד ולצא תטשוקמ) יכג'אדיל תטשוקמ ,) [הגוזכ 1
 | כ בטומהש ,ב ) רחבומה :יִרַא ד רורבה ,זֶד דוריה / 5 (?דורמה) רודמה ,ע דורמה 2 | בא יל ירהש | כנ'אְד ןכש
 [ול 5 | | יזחפ הקלו (י ךלהו) ךלה :כגאד הקלו .ע [חקל | (פ יל ךמל הז) ןח אוהו ,יכד היה .ענא [הז
 םש םישנ יתש ךמל ול חקיו דיהה .זךפ תחאה םש ,ץע הלצו הדע = [םישנ | יכנאפדיתש .ע [ב | ך יל
 תינשה םשו ,ן) [הלצ | (סשש) יכג'א יל ,ןה הגימ יעד ,יד הנימ הדעד ,עפ [הנימ ידעיד | יכנ'אָד תחאה

 | כג"אפד לבי .'א [לבי 8 | כא ולצא [וליצב | 'א איהש ,יכ?אַחפְד התיהש ,ע ג [אהתש | יכנ'אחפד
 , תינונמטב [תינונמיטב * 4 | | ?אפ ןיאנקמ ,1 םינקמ | | ךיוגו ,כנפ [הנקמו -- (ל בשי) בשוי * --- אוה

 ,כ ויה . . ,1 םה וישכעו [תויחהל ורזח | י םינומטמב ,ךאָד תוינומטמב ,פ תוינומטב ,כ תונינמטב ,ל תיננומטיב

 ,?א האיבב אנקמה ,י'א אנקמה ;ךכגפ [הנקמה | ותוא | אפ ןיאנקמ .יכד ןי- ,] [םינקמ | א ושכע .'א וישכע

 ,ב ןילכדוע .שע ןילבדרע .'ד ןילכירדה ,ך םילכרדה כ ןיליכרדא ,?א ןילכרדע ,*ך ןילברדה ,פ ןולברדע 5 | ך יל
 | *א ןירכרכו ,ָך ןילברובו ,' ןילבדרכו .פ ןולברכו "על ןילברסו [ע כג ןילברכו * | ד ןילכידרא ,י ןילכדרא . 'א ןיליכדרע

 סוכ תותשל יאשר וניא שיאה (לדנאמרעקוצ שיימר 'צוה) .ח"פ תומבי אתפסותב ןכו .סיידבו 'א י'ק שייייעו ןירקיע
 ל"גו) ןירקיע סיכ 'יגח םש ר"פד ךורעב םגו ,'וכו דלת אלש ןירקיע סוכ תותשל האשר השאהו דילוי אלש ןירקיע
 וכותל ןישתוכש הקשמ םש תבש יישריפב שרפמש ומכ םירקיע סוכ ייפו (וכו לש סוכ ישה ךורעב אוה שובישש
 שיר ןמקל םג ייע שרדה ןינעבו ,;780 דצ ג"ח ל"תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב םג 'יעו וכו םימשבו תוקרי ירקיע

 םימרכ תעטמל ןתנווכ התיה אלש םימרכ ךרד הנפי אל 'וכו לובמה רודמ ערפש ימ ץראב םתקלח ללוקת
 ביתכ (עיקרה קזחי הידב 26 דצ ליעל "מב "עו) יזפ ןב הוי ר"א םש תומבי 'שוריבו ,'וכו חנ לבא
 אלש וצורפי אלו ונזה 'וכו ביתכ ןומיס ר"א םינב םושל ותליעב התיה אלש םימרכ ךרד הנפי אלו וריהצי םתורוש ןיב
 לש הליצב בשוי אוהש הליצ הפוגב ןדעתמ היהש הרע םישנ יתש ךמל ול חקיו 'יתכ םינב םשל ןתליעב התיה
 ,ךורעה 'יגכ דורמה 109 דצ ב"ח רקחמהבו ,רודמה ינפלש קתעהה יפל 'יגה פ"יכב .ןהבש דורמייה 2 :םינב
 ייגו ונינפלש 'יגהכ . תורז תואסריגה וליא לכו ,רודמה אייכבו (?רורמיה ק"יכב םשו ('רודמיה 'יגה לודגה 'דמבו
 ר"'ב 'יפבו  ,םירחא םירפסב 'יגהש ומכ רחבומה רורבה ןינעה יפל 'יפו ,(דרמ יעב אלו) דורמה 'עב אבוהש ךורעה
 דורמה היהש דורמה שרפל וא םלוכמ הזבנהו תוחפה 'ולכ דוריה היגהל םעט ןיאו ,רחבומה שרפמו רורבה סרוג
 אהתש הלצ חקלו םיבהאב המע סלעתי אלו הגממ רוסיש הנמ ידעיד הדע .'וכו ול חקל  :םידורמה םיינעה לכמ
 םש לע חיברו הירפ לש איה הדע ונינפלש הדגאה י'פע ת"הע י"שריפב שרפמ ןכו ,דבלב גונעתל ןלצב תבשוי
 תבשויש םש לע שימשת לש איה הלצ הרוס לש םוגרת הדע (הינימ סרוגש 'רנו) ולצאמ תרסומו וילע הנוגמש
 ט"קלב 'יעו םירקיע סוכ התוא הקשהו שימשת לש התיה איהש פיעא הדלי איה םג הלצו ושריפ ןכו ,ולצב דימת
 יוכו הלצ ידעאו רסיו 'גרת (וילעמ היודע התיהש ספדנה 'יפבו) וילעמ תרסומ הדע שרפמ י"כ רי"'ב 'יפבו .ת"'פיבו
 יתקתעהש ימלשוריה ןונגס יפל ןכא .,תעידאו ןנימגרתמ רהתו (יודיע ןושל טייכב) ןוירה יודע ךרוצל הדע רחא ןושל
 ירדמב םג אתיא 'וכו אהתש הלצ הנימ ידעיד "יגהו ,השמ ינפב םג 'יעו ר"ופ לש הלצו שימשת לש הדע החיה
 שרוד .'וכו ויה רבעשל 8  :חנימ 'יגה ויד טוקליו ו"דו ר"פד שרדמב םגו ,הנימ הדעהש ייגה ט"קלבו ,לודגה
 האבב הזה האנקה למס 'ה קוספ םשו) האנק ןושל לאקזחיב בותכש הנ ק מ ה ומכ ןאכ בותכש הג ק מ ו ,להא בשווי
 םהיליספבו חיינ ח'ע םילהתו יוכו לא אלב ינואנק םה א"כ םשו 'וכו םירזב והאנקי זייט ביל םירבד כ"הלכו (ני'חעו
 ןינקמ ויה רבעשל (ניחעו) ןיאנקמ םוקמב (םינקמ) ןינקמ םג ובתכ שרודש ה נ ק מ ו תלמ םע שרדה םיאתהלו (והואינקי
 ודימעהו איסהרפב ותוא ןיסיעכמ תויהל ורזח הנקמו להא בשוי לבי היה םהיבאו רתסב להאב הייבקהל ןיסיעכמ
 םוקמ ספא דע יוכו תיבב תיב יעיגמ יוה תוכיראב םש רייכיאב ותמגוד שרדהו ,הנקמה האנקה למס שדקמה תיבב
 ילא רמאיו ד"הה תוינומטמב ותוא ןידבוע ויה הליחתב ז"ע ודבע אלש םוקמ וחינה אלש לע ברחיל םוקמל םרג ימ
 וחימ אלש ןויכו 'וכו תלדה רחא ןישוע תויהל ורזח םדיב וחימ אלש ןויכו 'וגו ותיכשמ ירדחב שיא ךשוחב םישוע 'וכו
 תובוחרב 'וכו םיכרדה ישארב 'וכו תורשב 'וכו םירהה ישארב :יוכו תונגב 'וכו תוגגה לע  ןישוע תויהל ורזח ןדיב
 'וכ| האיבב הזה האנקה למס רמאנש םישרקה ישדק תיבל הוסינכהש דע יתמיא דע 'וכו תוצוחב יוכו תורייעב וכו
 תודמ ט"'מ יסוי 'רד אתירבב ל"הזב הדגא ןאכ האבוה ר''ב 'יפבו ,'כ ייס ןנחתאו ריידבו טי'מ ייפ ט"פ ר"'מבב םג ייעו
 הנקמו להא בשוי יבא (יסוי ירד אתיירבב טייכבו ;תודמ ביילד יסוי 'רד אתירבב ספדנבו ,א"יכ ר"ב 'יפב הי'כ)
 שפות לכ יבא רמאנש םלוק תא ייעימשמו | יולגב (ותוא ןיסיעכמ תויהל א'יכב) ,סיעכהל ורזח רחסב ןינקמ ויתש
 ,ושע לבת א"דכ תונזב לבתל ורזחש ןיק לבות תוחאו ןיק לבות דמאנש סעכ לכב ןילבתמ תויהל ורזח בגועו רונכ
 וליחתה וימיב תש ןב שונא תלחתמו םש ןמסנ אל הרוקמו תישארב ישרפ ףוס זמ יר טוקליב םג הקתעוה וז הדגאו
 רתסב הנקמ הנקמו להא בשי יבא רמאנש תוריבע 'גב וסיעכהו ישילשה רודה היה אוהו ז"עב ןרצויל סיעכהל תוירבה
 רמאמה ףוס םש עיייעו 'וכו םארוב םשב םתוא ןיארוקו םימלצ ןישוע תויהל ורזח םש ףסונו יוכו יולגב סיעכהל ורזח
 וכו הידבוע ןוזח שרפמ תודמ [טיימד לי'צו] אמעט יאמד יסוי 'רד אתיירבבו ג'פפב םג אבוה ר"פדב ספדנה רי'ב 'יפבו)
 תי'תע יישר םג איבה ןכו ,(ב"ח םיטוקלה יסל אובמבו 78 דצ ליעל י"מב סג 'יעו 'וכו שרופמ יסוי 'רד עייסבו םש דועו
 הדגאל םג ןווכו זיעל רמזל בגועו רונכ שפות ויחא ןכו תנקמהו האנקה למס איידכ ז'על םיתב חנוב הדגא שרדמו
 יתחגהו ,םש לאקזחי שיימבו קי'דרבו תייפיב םג ייעו ףילאב א נ ק מ ה ייגה חייל יר טוקליבו 'בו 'א א"'יכבו ,יתרכזהש וז
 ןכו ,67 רצו ל5 דצ ליעל יועו ויו רסח ו ת א יתחנהו ,יי'שרבו כיייכו גייכו פ"כב היכו שרדמה ןונגסכ להא בשוי
 ,יז יס דייעפו 'ח ייס ביינפ ןמקל םג ייכו תינומטמב 'וכו איסהרפב אתיא 158 דצ ליעלו עי'צו נ'חעו תינוגמיטב יתהגה
 ,םילילחב םיללחמו סילורדה ישפות .(*ןילברכו (*ןילברדע 5 :ו'יוב לבוי ןאכ בותכ י"כ בורבו ו"דו ריפרבש המיתו

 +) רודָמיָה ל רּודָמיִה | ') 800603ְמ 0061801010. *) 000006

 ג.
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 תומדא ילע םתומשב וארקש אלא רוע אלו  ,ןינורינ אלו םייח אל ןניאש רוד רודל םתונכשמ
 : ךונח ונב םשכ ריעה םש ארקיו ריע הנוב יהיו

 ןוהלכ יול ןב עשוהי יר רמא :וגו לאייוחמ תא דלי דריעו דריע תא ךונחל דלויו (חי
 ןשיתמ לאשותמ ,םלועה ןמ ינא ןחומ לאיוחמ ,םלועה ןמ ינא ןדרוע דריע  ,ןה תוררמ ןושל

 : ויתודלותלו ךמלל יל המ ,םלועה ןמ ינא 5
 לוכמה רוד ישנא ויה ךכ הרוי יר םשב הירוע .'ר יונו םישנ יתש ךמל ול חכוו (םי

 היבירו היריפלש וז ,שימשתל תחאו היבירו הייריפל תחא םישנ יב חקול ןהמ דחא היה ,ןישוע
 ןינפל תבשוי התיהו רלת אלש םירקיע סוכ הקשמ היה שימשתלשו ,הייחב הנמלאכ תבשוי החיה

 : יג יז ו'פ םועבי 'טוכי ,י"קפס יכ בויס 'קני ,סט עוקלי 5 | :ו'כפו ד"כפ ףוק ןעקל ,ם''5 'כ עוקלו 8

 יוה [יה\ 2 = | ל ארקש [וארקש ** | ל ל [אל ** | ל רדו רדל [רודו רודל ** 1 |  םיכאפְ רמא סחנפ

 דריע . . דלויו [רגו -- דלויו 8 = | ְר וגו [םיכנאד ךונח -- ארקיו * | ל הנב [הנוב ** | י ₪ רמאנש ,םף ₪

 [המ 5 | י'אחפ לאייוחמ | ל יל [םלועה ןמ *4 | א ןלכ .ירכגחד ןוהלוכ .פ [ןוהלכ | כגא יל ,יחד וגו
 (ינ ירב) רב הדוהי | יִד 'ר רמא ,כג'א [ר | כָנְד הלצ תינשה םשו הדע תחאה םש [חגו 6 | יל = ךמל

 ,(בויא) י חקול היה םהמ דחא) י'אחד ול -. [חקול | ל 'ל .'אח םהמ [יגְד ןהמ * | 'א יל היה 7 | ינְד ןומיס
 תתיהש ,ן) הירפ לש | היברו הירפל | ך 'יתש ,יִכָנ'אְזֶד םישנ יתש ,) [םישנ יב | (5 ןהמ דחא חקול היה

 ,עא [הנמלאכ | פ 'ל .(םש) י תבשוי [תבשוי התיה 8 | היברו | כא הירפל תבשוי התיהש ,יִנְְחְד הירפל
 (י וז) וזו ,ל) [שימשת לשו | | א היוזב [הייחב | י הנמלא איה ולאכ ,(סש) יכ ןהְד הנמלא (גח וליאכ) ולאכ
 | ינאזד התוא -. [הקשמ | ן 'ל היה | א שימשתל תבשוי התיהש וזו .יכנחפְד שימשתל ( איהש) התיהש
 ,) [וינפל | זך יל תבשוי | ם איתו | ך תירקיע . . ,'ד יירקיע - - .עא ןירקיע לש ,(סש) יח ןירקע ."ענפ ןירקיע

 | .(סש) י וקיחב .יכנאפְד ולצא
 םיעשר ומוקי אלש יפל רודו רודל םתונכשמ ןהו םירבקל םיתבה םהל וכפהתיו דחי םהיתב תאו םתוא ופטשי
 ןידב ןידמוע ןיאו ב"תועל קלח םהל ןיא לוכמה רוד ג"מ קלח 'פב ןנינתדכ ןינודינ אלו ב"הועל םייח םניאו. טפשמב
 'א ייס ביילפו יט ייס חייכפו "ו ייס ויכפ ןמקל ייעו)  יוכו ןינודנ אלו ןייח אל 'א ח"ק םש ןירדהנס אתיירבבו 'וכו
 םלוע ןוארדלו תיפרחל ויהיו 'וכו םתומשב וארקש אלא מ"החתב ןידמוע ןניאש יד אלו (ויזרהמו ת"פי 'יפבו שיינבו
 רוד ישנא ויה ךכ ךומסב ושרד ןכ לובמח רודב 'וכו ומיתב םברק פ"ר רתופש ומכו ,'וכו ארקיו ריע חנוב תיתש ןיק ןכו
 תשמ רמוא לאעמשי 'ר ב"כפ א"ררפב ייעו 'וכו אב לובמ רחמל ול ורמא 224 דצ ןמקלו וכו ןישוע לובמה
 םוקמב ודרמש םידרומהו םיעשופח םיעשרה תורודח לכ ופחיתנו ולע ןיקמו םיקידצה תורוד לכו תוירבה לכ ופחיתנו
 תקרצבו ןיק ינב תעשרב וגילפה םיזונגה ירוישבו ,'וכו ןיק לש תורוד ןיכלוה ויח הורע רשב יולג רמוא ריאמ 'ר 'וכו
 רצו 87 דצ ןעשיירפ 'צוהבו 98 דצו 84 ךצ ןנאמלליד 'צוה ר"הדאד ארפסבו 40 דצ אזג תרעמב 'יעו תש ינב
 םתיתב אהי אלש 'ב בייכ תינעתבו כ"תויב לודג ןהכ לש ותלפתב ומכ םהירבק םישענ םהיתב ןושלה ןונגסו ,8
 ייעו תעלבומ ר/ויה (!איכוטנא םשבו ,140 דצ ביה ל"תמע ייעו ימלשוריה ןונגסכ דיויב תירביט תביתכו ,סתירבק
 רדו רדל (םימעפ 'ב) םתמשב טתנכשמ ןאכ בותכ ךיינת יקוספב םג ל"יכב האלמה הביתכ דגנו ,98 דצ א"ח סיורק
 ךומסבו ,ץיידוי ינשב ל"יכב ןאכ ה"כ .לאייוחמ תא 8 :םירפסה ראש 'יגכ וכו םתומשב םתונכשמ יתהגהו הגנב
 לאיוחהמ תא בותכ ארקמבו ,בוט חקלבו 'ב דורע 'ע ךורעבו כ''יכו גייכו 'ב א"יכו "יסופדב םג ל אי \ח מ אתיא
 . :םתוא ינא הדור נ'פ ףוס ןמקל ןכו היילכו היידר ןושל .תודרמ ןושל 4 :שימבו ק"דרב "עו לאייח מו
 ןמקל לי"יכב טג ןוכנל אתיאו םלועה ןמ ןאכ טמשנ ליייכבו) 696 רצ גיח ל"תמע ייעו וכו ןשרגמ .'וכו ןררוע 5
 שרודו ,חכ יעיגי םתוא השוע רכו ןשיתמ 'וכו םדאה תא החמא כ'"הלכו םתוא החומ יוכו ןחומ (ו"כפו ד"כפ
 ץידו ריפדב אתיל ןכו רפסה רקיעמ וניאו טוקליח ייגכ ךמ ל יטיש יניב ףסונ לייכבו ,'וכו יל המ ןוקירטונ ןושל
 מו ומע םיולנהו ותוא ייפ וכו ןדרוע שרדהו ,שירד ךמל שרפמו 'וכו יל המ ריב "יפב "יגה ןכו ,י"כ ראשו
 ותוא ינא החומ לאיוחמ יוכו ודרוע דריע 'יגח רעבאב שיר 'צוה הדגא שרדמבו ,תייפיב 'יעו לאה 'חמיש 'וכו ןחומ
 לאיוחמ 'וכו (?ןדריעש רריע יאמ שרפמ 117 "מע לודגה 'דמבו  ,ויתורודלו ול יל תמל ךמל 'וכו ושיתמ 'וכו
 רמאמה ליחתמ דורמה 'ע ךורעב .ווכו ויה ךכ 6 :ןלחימ לאיוחמ םש ייגה ק"יכבו ,(*ןשיתמ לאשותמ (*ןלחומ
 וכו ןיחקול ויה לובמה רוד ישנא אנאת 117 דומע לודגה ידמב היכו וכו םישנ יב ייחקול ויה לובמה רוד ישנא
 אוהש 'וכו הנוזכ וינפל תבשוי 'וכו שימשת לשו 'וכו לש וז ךורעבו ונינפל ומכ םש ייגהו ,ר"במ םש קתעוהש עמשמו
 חקל 'וכו ןירקיע סוכ ה תו א הקשמ 'וכו.ה לע ב יי ח ב הנמלאכ סרוגו 'וכו תבשוי אהתש יוכו הנימ ידעיד 'וכו ןכ
 ישנא ךכ רמא ןומיס 'ר םשב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר שרפמו סרוג בוט חקלבו ,רכו ה לצו ח דע םישנ יתש ול
 הגמלא וליאכ תכשוי התיה ריופל התיהש איה הטמה שימשתל תחאו 'וכו יתש חקול םהמ דחא ןישוע ויה יוכו
 דיהה תטשוקמ הנוזכ ולצא תבשוי התיהו 'וכו ןירקע סוכ התוא הקשמ היח הטמה שימשתל התיהש התואו הייחב
 רחא לכ ןישוע 'וכו ויה ךכ רמא ןומיס 'רב הדוהי רישב עיר שרופמו קתעוה איכ ד"כ בויא םינג ןיעמבו ,'וכו העור
 הלעב ייחב הנמלא איה ולאכ תכשוי התיה ריופל התיהש תאז הטמה שימשתל תחאו יוכו םישנ יתש חקול םהמ
 הרקע העור ד'הה הנוזכ ולצא תבשוי התיהו רבעתת אלש ידכ ןיוקיעה סוכ הקשמ היה שימשתל התיהש וזו
 תשאהו האנ אהתש ידכ הטשקמו הציחרמו םינדע/מ הליכאמו ביטמו העור היה הרקע התיהש וז רמולכ
 ,םש בויאבו הז קוספל ת"הע יישריפב ייעו 'וכו הנמלא ידגב ןיטוטרמסו ןיכלכולמ םידגב השיבלקמ םינבל תדמועה
 שימשתל איהש וזו היוזב הגמלאכ תבשוי איה ריופל איהש וז 'וכו םישנ יתש חקול םהמ דחא 'יגה איי רעש הדיקעבו
 אתילו הלעב ייחב א'נ ףסונ םישדח 'יסופרבו ,'וכו הנוזכ תטשקתטו תבשוי התיהו 'וכו ןירקע לש סוכ התוא הקשמ אוה
 ירנו ,םייחב ל'צש רעיש םש תייפיב ןכא ה יוז ב הנמלא ולאכ הגוה אדרויפ 'רבו ,ונינפלש י"כבו ו"דו ר"פדב
 ת''כו .םירקיע סוכ 8 : 181 דצ ליעל ותייריב ומכ 'וכו הייריפ תביתכו ,נ"חעו חקול ן ה מ רחא יתהגהו ,וייחב
 סוכו יב ט"ק תבש ילבבבו ,ןירקיעה סוכו םש ימלשוריבש הנשמבו ,ג"מ דייפ תכשב ל ש תלמ ילב םירקיע סוכו

 ) '.4 700/60 5) ןדריעש . 9) ןֶלְחּומ 3) ןָשיִחְמ .
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 221 יד גכ השרפ תישארב

 גכ השרפ
 א ירו ןדוי 'ר (בי טמ םילהת) 'וג\ םלועל ומיתב םברק [וגו ותשא תא ןיק עדיו זי ד

 (םש םש) רודו רודל םתונכשמ םלועל ומיתב םברקש םיעשרה ןירובס המ רמא ןדוי 'ר סחניפ
 סורדנסכלא םשל אירדנסכלא םויריביט םשל הירביט (סש םש) תומדא ילע םתומשב וארקו
 ,םהירבק םישענ םהיתב רחמל םלועל ומיתב םברק סחניפ 'ר רמא  ,סוכויטנא םשל איכוטנא

 :'ס "יס 'כ סילסס טכדע ייעו ,'כ "כ ש'מ סילספ יכיכ) 'קני ,ס''נעס 'כ סיפספ יקי 1 <

 | בגל יל ,₪ ריע הנוב יהיו 1, א 'גו ךונח תא דלתו רהתו ותשא תא דוע םדא עדיו [ 'וגו -- עדיו * 1

 | .נ תומדא ילע םתומשב וארק רודו . . םתונכשמ ,יכ"א רודו רודל םתונכשמ [וג | אפ = 'תכ [םברק
 | ואקק | אד וגו ,י - - םתונכשמו [מכ1פ רודו רודל ל םתנכשמ) םתונכשמ * | | ₪ ןירבס ,י'א םירובס 2

 | (ךומסב ןכו) כד םש לע .מיגא [פשל | מ יכגאפ איה ,'אְד הירבט | (ךומסב ןכו) ל םתמשב [םתומשב ** 8
 | 1ך םיד .!וכ"א סירבט ,'א סירביט ,] סירובט ,'ל סירוביט ,?ך סוריבט , ד סואיריביט ,[) סוירבט ['ך סויריבימ *

 ,1ך סורדנפכילא | = ?א אירדנכסילא ,א אירדנכסלא , אידנפכלא ,ָבְִד האירדנסכלא [מיגפ אירדנסכלא *
 (ך ירו) יר ,1 סחנפ ר"א | יכ סכויטנא | ך האיכוטנא [איכוטנא ל 4 |  %א סורדנכסילא ,?'א סורדנכסלא

 אתקיספה םשב אבוה כ"'חאו 'וכו ריש רומזמ רמאו דמע דימ ונינפל ומכ ריבמ קתעוהש רמאמה םויס םש מ"'הונמבו
 םיסופדב ןאכ ףסונש המו ,(ילא ובוש רמואו םיבשה תא לבקמ ה"בקהש דמלמ םש ףסונו) ורמא ר'הדא יוכו יול רייא
 ומש לע ושרהו השמ אבו ורודמ חכתשנו (224 דצ ןמקל י''מב 'יעו וירחאלש רמאמה לע בסומ אמוחנת םש ןויצהו) טוקליבו

 תדגאה םשו (118 רצ ריב לע ורפסב רענרעל מיר שיימ םג 'יעו) טיפ א"רדפ י'פע ןכ ופיסוהש ירנו י'כ ראשו לייכב את
 רוגינפ השענו תבשה םוי אב 'וכו אציו שרוג שיעב תושמשה ןיבו 'וכו ע''גב ר"הדא סנכג תבש ברעב םויב תועש עבשב

 רמזמו ררושמ ליחתה 'וכו תבש לש החכ םדא הארו םניהג לש הנידמ םדא לצינ תבשה םוי תוכזבו 'וכו רי'ז
 תורודה לכב הכשנוורמאןושארה םדא הזה רומזמה ומוא לאעמשי יבר 'וכו תבשה םויל
 ימ, לכש תורודה לכ ודמלי יב רמא ר'הדא 'הל תודוהל בוט 'וכו ריש רומזמ יש ושדחו השמ אבש דע
 תבש לש החכ םדא הארש ןויכ 'וכו םדא לוצינ תבשה ליבשבו 'ג ייס בי'צ םילהת ידמבו ,'וכו לצינ בזועו ויעשפ הדויש
 ךכיפלו אתיא ו"מפ תרחואמה אקספב ריייספבו ,(ז''נו חיל תוא בישר תורעהב שייייע) וכו ןונמיה תבשל רמול םדא אב

 וליחתהו השמ אבו 'וכו חריש ןושלב רומזמ ותוא ר'הדא רמא ךכיפלו ורובעב הסייפש תבשה תוכזב ןידמ רי'הדא לצינ .
 רפס בתכ רוד 'ב ד"י ב"בב םרמאמ לע ת'יפיב ריעה רבכו ,'וכו תב ש ה םויל ריש רו מז מ ומש תויתוא ישארב 1

 הכרבה תאזו 'פ אתקיספ עיייעו שיינבו יו 'יס 'א יילחת ירמב ייעו יוכו השמ י"עו יוכו ר'הדא י'ע םינקז הרשע י"ע םילהת
 םדא סנכנ תבשב דחאב כ'5 א"רדפב אתיא דועו ,'וכו השמ רמא םירומזמ רשע דחא 'ג 'יפ 'צ םילהת שרדמו ('א חייצק)
 םימלועה לכ ןובר הייבקה ינפל םדא רמא 'וכו םימי תותבש העבש הנעתנו וראוצ דע םימח ועיגהש דע ןוילעה ןוחיג ימב
 אתיירבבו ,'וכו םיבש תבושת לבקמ התאו הבושת שיש תורודה לכ ודמליו יתבושת תא לבקו ילעמ יתאטח אנ רבעה

 רמע 'וכו ידעב ךושח םלוע יתחרפש ליבשב אמש יל יוא רמא ךלוהו טעמתמש םוי ר"הדא הארש יפל יא יח זיעב |
 ר"הדא לש ותבושת ןינעב תודגאה תודוא 217 רצו 158 דצ ג"מ קלח חי'מב םג ייעו) 'וכו תינעתב םימי 'ח בשיו :

 ו
1 
1 

 רו ל ב גו ו ב ו

 21 תילו כו

 ול רמאו ןיקב עגפשכ הבושתה חכ רי'הדא ריכה ונינפלש שרדה יפלו ,(םיזונגה ירוישב ר"הדאד ירפסב ואצמנש
 יוכו תבושת לש התפ היבקה ול חתפש 201 דצ ליעל שרדנ עי'גמ דרטנש העשה התוא לעו ,'וכו הבושת יתישע
 ליעלו ,ע"'גמ ודררט הבושת השע אלש ןויכ אמוחנת ישרדממ םש י"מב יתקתעהש רמאמב ןכו ,'וכו אל אלא ןפ :ןיא
 וכו ןרקוב השעישכל 198 דצ ליעל תרחא הטשו ,(הבושת תושעלמ לצע היהש) רי'הדא הז 'וכו לצע שיא 199 רצ
 : וכו ךתומדב ארבינש ותוא ץיקישכל 202 רצו

 915 רצו ביכפ שיר 904 דצ ליעל יימב שיימ ייעו בכ ישרפ יב א"יכבו א"כ ישרפ 'א אייכב .גכ השרפ
 ליחתהל שרדמה ןונגסמ וניאו 'וכו ומיתב םברק השרפה תלחתמ כיייכו ג"יכו ל"יכבש המיתו ,'וכו עשוהי יר הדב
 ןוגגסכ קוספה שרדו תיוקיעה תוישרפה תקולחב השרפ שיו ןאכ היה אל ילואו ,תוחיתפה יקוספב תוישרפה
 'טוקליב 'יגה תמכסמ פיייכ 'יג םעו ,'וכו ןיק עדיו 'יסופדה ייגכ יתמלשהו ,215 רצ םש י"'מב כ''ג ייעַו תוחיתפה
 שרוד ןדוי יר  .ומיתב םברקש 2 :'וכו וארק ה"שז ךונח וגב םשכ ריעה םש ארקיו ריע הנוב יהיו חיל 'ר ןאכ
 םלועל ויחי םהיתב ברקבש יולכ ומיתב םברקש םיעשרה ןיבשוח המ  'וכו ומיתב םברק םאה המית ןושלב בותכה
 ('סויריביט רסיקה םשל הירביט וארקש ומכ תומדא ילע םתומשב וארק ןכלו יולכ וארקו רודו :רודל ויהי םתונכשמו
 שרוד ןדוי ירש שרפל ןיאו ,(?סוכויטנא םשל איכוטנא  (ג'לפ ןמקל ייעו) ןודקמ (?סורדנסכלא םשל  אירדנסכלא
 השקו 'וכו םלעל ומיתבש םיעשרה ןירובס המ לילה כ"אד םלועל ויהי ומיתבש איה םתבשחמ ומיתב םברק
 ילע םתומשב ונינפלש שרדהכו ,260 רצ גי'ח א"הגאבו ת"פיב םג ייעו ומיתב םברקש םירפסה לכ ייג ךגנ ןכ היגהל
 ןוגכ חצנל ןימייק םהיתוברח ומת ביואה חצנל תוברח ומת ביואה םש םילהת 'דמב םירבד תכחרהב ושרד תומדא
 אירדנסכלא הנב סורדנסכלא ימור הנב סולימור איכוטנא הנב סכויטנא אילופ הנב סוליפ אניטנטסוק הנב סוניטנטסוק
 שרפמ סחניפ 'רו ,148 דצ ןילמ ךרעבו רעבאב שייר תורעהב שייייעו 'ןכו אייליקס הנב סוליקס איקילס הנב סוקיילס
 םגרותמ ןכו ,יג 'יס טימ םילהת שררמב םג ייעו) םרכק יב ירק םברק שרודו לובמה רודב ורתופו אתוחינב בותכה
 םימהש םהירכק םישענ םהיתב החמל (אירד ירדל ןוהינכשממ ןומוקי אלו םלעל ןורשי ןוהתרובק תיבב םש יגרתב

 ) 11060006 ?) *41650ע0006- ל) "4%.
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 תעד בנוגכ :אציו וירוחאל םירבד לישפה רמא וביא 'ר  ,אצי ןכיאמ יונו ןיק אציו זט ני
 רמא קחצי רב אננח יר  ,וארובב אמרמכ סירפמכ אצי (רמא) רזעלא יר םשב היכרב 'ר  ,םינויליעה
 המ ול רמא םדא וכ עגפ ,(די ד תומש) ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצוי רמיתד המכ חמש אצי
 הכושתה חכ איה ךכ וינפ לע חיפטמ םדא ליחתה ,יתרשיפו הבושת יתישע ול רמא ,ךנידב השענ

 : (ב א בצ םילהת) י"יל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ רמאו דמע רימ ,עדוי יתייה אלו 5

 םיטלכנ ב" לעוסנס ,'3 'יפ 'ק סילסס עכדע 2 | :יד "יס י"פ סנכ סלקיו ,('5 ק"ק) סנוט 'פ 9פקיקפ ,סט עוקלי 1
 :(יפ זייפק) ו"פ כייקפ ,'ז "יו יג "כ 5"3  סיפספ טכדע ,ץייפ ס"כדפ | ,('3 '6) סילכס לנס 'פ םיסק שכדע 5 :ס"כ "ק

 ,יחפ [בגוגכ | ל ןירוחאל [יכג"אפ וירוחאל * | כנאפד =. םשב ןדוי 'ר [וביא 'ר | יי ינפלמ [וגו 1
 ₪ [רזעלא | ?ך ןוילע ,י'ךהד הנוילעה ,"ל הנויליעה ,גאפ םינוילעה 2 | ך כנוגב . בנוג בנוג ,ךכא בנוג
 ,)ןוארובב המומכ | יםייעמכ .בחפ סייפמכ ,כ'א שירפמכ | ן'אפ יל אצי | .כנאפְד ןועמש 'רב

 (ך אמח , ן אנוח) אנוה ('אפ בר) 'ר [(פ הנד כא אניגח) אננח 'ר | באח וארוב המרמב ,יִד . . המרמכו

 | יד - אוה הנה ,כ'אזחפ -- אוה הנה םגו זול אצי) אצי*8 | ָןְד רב .כאפ [וב | כנאפד -- םשב

 ,*ךנפְד יתשרפו .יכ'א יתרשפו ,זְך [יתרשיפו 4 | ג ינב ₪ [ול רמא | יכנאחְד ןושאוה = ,ם [םדא

 [ךכ | 1 וינפ ,[ךוינפל | ם פוט .יכנאהד חפטמ | חפ 'ל ,יכנאד ןושארה -. [םדא | ?א יתרשפתנו

 לש הכ ,'ך הבושת לש החכ ,אפ [הבושתה חכ | א הלודג איה ,21 אוה | ילא ₪ רמאו ,כנ'אפְד -- רמא
 יול -- רומזמ | יכנְחְד ןושארה םדא ₪ :א [דמע | כנאפד אל ינאו ,י [אלו5 | כ לודג . . לש חכ ,יִג . .
 ,'כאְד תבשה . . רומזמ ,[ך ןוילע ךמשל רמזלו ייל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ ,[₪ י'יל תודוהל בוט רומזמ)
 יול 'ר ימאו , ייל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ ורמא ןושארה םדא הזה ימזמה יול ר"א ₪ ,ך [(1 רמזמ
 . . רומזמה יול ריאד ,'ַא ןוילע . . בוט יוגו ריש . . רומזמה ל"ראד ,פ ןוילע ךמשל רמזלו ייל תודוהל . . רומזמה
 ןושארה סדא הזה רומזמה יול 'ר רמא ,כ ייל תודוהל בוט תבשה . . רומזמה .יול 'ר רמאד ,?א תבשה םויל ריש
 רומזמה יול ריא ,ְך 'וגו י"יל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ ומש לע ושדחו השמ אבו ורודמ חכתשנו רמא
 | + תודוהל . . חכתשנו ורמא . .

 תשבושמה ייגה יפלו ,'ב ח'פ תומביבו 'א קרפ רומא כ'ותב ונינפל ונפד 'יגה ןכו ,םש תלהק ירדמב כ"מב סג 'יעו
 הבית התוא לש ןפוד התואב יולת היהש יוכו ןיק הז 'וכו דילוי םא םש בימ תלהק 'דמב שרופמו קתעוה ןפודב
 שצטיוק 'צוה) םיזונגה ירוישב ז"פ ןימינב תאוצב רבכ תאצמנ לובמב ףטשנ ןיקש הדגאהו ,'וכו ופטשו לובמ אבו
 : וילע לפנש ותיב ינכאב לטקנש הדגאהו ךמל י'ע גרהנ ןיקש תודגאה יד 'יס גיכפ ןמקל יימב ייעו (504 דצ
 ןידח ןמ ףנח אציש א'ר םשב היכרב 'רו וביא 'ר ושרדו ,ייי ינפלמ אציש וטושפכ שרפל רשפא יאש .אצי ןכיאמ ל
 וירוחאל וילכ לישפמש םדאכ ווג ירחא היבקה לש וירבד ךילשה רמא דח ,ותעדב הבושת רהרה אלו הימר וחורבו
 ליס קחצי רב ח"רו ,'וכו אמרמכו סירפמכ אצי רמא דחו ,אושנמ ינוע לודג רמאש םינוילעה תעד בנוגכ אציו
 ועו 'וכו ליתתה ןידה תא יןלכ יתרשיפו הבושת יתישע ל"א 'וכו םדא וב עגפ יוכו חמש אצי הבושת השעש
 אציו ו ה מ ייגח אתקיספבו ,ר"יובו אתקיספב םג ררסנש רמאמה ותואב 'יגה םע תומיכסמ םבורו ,נ"'חב תואסריגה
 ןוע מ ש ר ב רזעלא רישב היכרב 'ר הנוי לע ה תעד בנוגכו וירוחאל םירבד לישפמכ אצי ובייא רישב ןדוי 'ר
 'וכו אצוי אוה הנהו א"רמכ חמש ןיי מ כ אצי א 55 רב אנינח רישב אנו ה 'ר ו וארובב המרמכו םיי פ מ כ אצי
 העש התואב ('תשריפו םש "גה י'כ ינשבו) יתרשיפו יוכו ל"א ןוש אר ה םדא וב עגפ אצוי אוהשכ םע
 .יגה .רי'יובו ,'וכו עדוי יתייה אלו הבושת לש החכ אוה ךכ רמו או וינפ לע חפוט ןושארה םדא ליחתה
 (רזעלא ל*צו) יאעלא סשב היכרב 'ר הנוילעה 'וכו בנוגכ אציו וירוחאל וי ד ג ב לישפה 'וכו םשב ןדוי 'ר אצי ןכיהמ
 עגפ אציש ןויכ 'וכו חמש אצי רמא קחצי רב אננח 'ר םשב אנוה 'ר וכו המרמכו סי ייפ מ כ אצי רמא י'עמש רב
 ב"לפ ר"'יוב שרדה ןונגס ןכו) 'וכו החכ איה ךכ ול רמא 'וכו חפוט ליחתה ךכ ר"הדא עמשש ןויכ יתש רי פו 'וכו וב
 םש םילהת 'רדמבו ,(וכו אצי ןלעמ לש השרפמ יוכו ומלועמ אצי ושרד םשו  ,אצי ןכיהמ תילארשי השא ןב אציו
 דמלמ קחצי רב אנינח ר"שב אגוה ר"א 'וכו אציו ינש ןיק הז םחורי בזועו הדומו אתיא 'וכו ויעשפ הסכמ שרדב
 הבושתה אוה ךכו ול רמא יתר שפתו 'וכו וב עגפ בל בוטו חמש אוהה םויב ןמה אציו ינש חמש אציש
 ילוליא רמא 'וכו ל"א וכו וב עגפ אצוי אוהש דע םש ב"מ אמוחנתב רחא ןונגסבו ,'הל תודוהל בוט הלודג
 קתעוה 116 יוטע לודגה 'רמבו ,יהל תודוהל בוט ר"הדא רמא העש התואב םלועה ןמ דובא יתייה רבכ יתידוהש
 (!המרמכו סירפמכ םש 'יגה ןכא ,'וכו חימש ןימכ וכו בנוגכו 'וכו לישפמכ אצי 'וכו אציו והמ אתקיספה ןונגסכ
 יר םשב םירמואה תומש עטיק ל"יכבו :קחצי רב אפפ רב אנינח יר םשב אגוח 'ר םש שבתשנו 'וכו יתשריפו 'וכו
 בר שבתשנ ד''פר ייפ מ"הונמבו ,םש הדיקעב םג אתיא 'וכו ח*"ר םשב אנו ה 'ר ייגהו ,קחצי רב חיר םשבו וביא
 י'שרב םגו ,בנוגכ א"אב הגוה רבכו הנוילעה תעד ב ג ו ג ב שבתשנ ו'דו ריפדבו ,קחצי רב ןמחנ בר םשב אנוה
 במ אמוחנהב ןושלה ןונגס עייעו הנוילע תעד רעבאב שיר 'צוה הדגא 'דמבו ,הנוילעה תעד בנוגכ קתעוה ת"הע
 ,םירעמכ ומכ התארוהו ג'המבו סירפמ 'ע ךורעבו םיסופדב םג אתיא סירפמכ 'יגהו ,הלעמ לש תעד בונגל שקב םש
 איה רי'יוב םירעמכ 'יגהו ,טוקליה 'יג ייפע ל''צ ןיאו .(ףעל חי'אר ידידי יל בתכ ןכ) .המרע ןושל ןמכתא ומכ סרפתא ס"לב ןכו
 שרדמב ה"כ) 'וכו חכומ יכהו המרמכו םירעמכ אצי תישארב תשרפ טוקליב ג'ה םש ריעהש כ"מ לעב תהגה
 ןאכ 'יגה ו"דו ר'פדבו ,אתש 101 דצו אנמ 80 דע ליעל ומכ ףילאב ל"יכב אמרמכ תביתכו ,('א אקארק 'ד
 /הדיקעב אתיא ןכו וירחא וסיפדה ןכו י תר ש 8 תנו תומוקמה ינשב היגה כ'מבו ,יתשרי פו ר"יובו יתשרפו
 חיייכב רמאמה סויס ןכו .'וכו ריש רומזמ רמאו 5 : יתרשפו יסרגד תיאו ת"פיב ריעה ןכו ,יתרשפו 'יגה םש מ"הונמבו
 רומזמה יןל יר (רמאד ,רמאו) רמא ףסונ י"כ ראשבו ,ןוילע ךמשל רמזלו יוכו בוט 'וכו ריש רומזמ רמאו 'וכו דמע
 רומזמה יול ר''א 'הל תודוהל בוט רמא העש התואב אתקיספב םייסמ ןכו ,נ"חעו 'וכו ריש רומזמ ורמא ר"הרא הזה
 ןכו ,(רעבאב שייר תורעהב שייייעו יוכו יול ר"א גיל אמראפ י"כב ןכא) תבשה םויל ריש רומזמ ורמא ר"הדא הזה
 ,םש תלהק ידמב םג 'יעו ורמא ר"הדא הזה רומזמה יול ר"א וכו ריש רומזמ ריהדא רמא העש התואב ר"יוב

 9 הָמְרַמָכְו סיִרְסַטְכ.
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 היה עשר ותואל הימחנ 'ר ול רמא ,המח לגלנ ול חירוה 'א הדוהי 'ר תוא ןיקל יי םשיו
 ועמשי אלו ךל ונימאי אל םא היהו רמא תאד 'מכ ול חירזה תערצ אלא ,המח לגלג חירזמ
 ואשע רמא בר ,ול חימצה ןרק רמא יסוי אבא ,ול רפמ בלכ רמא בר ,(ח ד תומש) 'וגו תואה לוקל

 וילת שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יול יר ,הבושת ילעבל תוא ואשע רמא ןינח 'ר = ,ןינחצורל תוא6
 : : (גכ ז תישארב) 'וגו םוקיה לכ תא חמיו ופטשו לובמ אבו ןופירב

 יו) דיל סל 'פ םלסק טכדע ,ויי ייק סילפ סנכ סופט ,כיילפ ןטקל 4 = : פי" "פו '" ייפ סע סעוסנפ 8 :סט עוקני 1
 :(106 75 סעוז טכדע) סט נ"ע םלסק םכדפ , (יג

 | כג עשרה | יד ל .כנפ [ול | ":אךרמא ,יכנ'אפ רמוא | יכ אך -- (?א הימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר [הדוהי יר 1
 ,זך וחצמב . . ,ך תערצה ול חירזהש | דמלמ = [אלא 2 | כ'אפ חירזה ,] חירזמ ,יִד היבקה ול חירזמ היה
 . . היהו .'אל וגו ךל . . היהו .?אפ תואה . . היהו [וגו -- היהו * | יכנאפ תערצה תא (₪א וב) ול חירזהש

 ןב ,1ך ירתיק ןב ,ך ירסיק ןב ₪. [יסי | כנאפ אבא (כ בר) 'ר [בר 8 | יי ןורחאה תואה לוקל ונימאהו ,'כ3 ךל
 ,?ףכ*אפ ןינחצרל ,'ד 'ינד ,ך םונד ,ו'א [ןינחצורל 4 | ד וחצמב ₪ [ול | ם ידנוק ןב ,א ירטק ןב ,22 ירתק

 ,'יכח [ןופירב 5 | 2 ול אלת ןולח :לןילק ירגאחפ ואלת [וילת * | ג ןנח" ,ח נח | 'ךנםיד
 ינפ לע רשא םוקיה :כ?אז סוקיה ,פ [וגו םוקיה | | ם ןויפקידב .%א ןיפקרב ,ך'אְד ןויפרב ,] ןופידב

 | .ך וגו ןיק םקיו אידכ . . ,ן'א המדאה

 עברא ךל עלבתו היפ תא ץראה חתפת ךכ םלועה ןמ תלטבו לבהמ תאצל תודיתע תוחפשמ עברא ל"א 'וכו 'ה ול
 יכ כ"ג רשפאו בתכו 'וכו םיחצור לש ונידכ אל סרוג ק"דרבו ,לאשותמו לאיוחמו דריע ךונח ןה ולא תוחפשמ
 יוכו גורה שיא האר אל ןיידע יכ הכמ התואב תומיש בשח אל הב והכהש ול המודה וא ןבאה יכ היה גגוש

 אל עיישבר ןיק לייא 'ט 'יס םש אמוחנתב ןכו ,'וכו היהת דנו ענ ל"או תולגה אוהש הגגשב גרוה ןיד והונד ךכיפל |
 ק"דרבו ,ויזרהמ 'יפבו תייפיב םג ייעו 'וכו תמ אוהו ןבאב ןהכמ ינאש ץדוי יתייה יכו ימימ גורה שיא יתיאר אלו יתעדי 3

 :ר'בב ונינפל אתילו 'וכו םוקמ םושב הבישי ול היהת אלש דנו םש היהש םוקמהמ ענ היהיש ענ רי'במ ךוע קיתעה
 אלו וניד תא ה"בקה הלתש לכה ועדיש ידכ תמח לגלג וליבשב חירזה ןיק ליבשב ןיקל שרוד .'וכו ול חירזה 1
 יארומאו יאנתו ,(244 רצ בח ת"הגאב םג 'יעו) 'ז ח"ל היעשיו יט 'כ ב"מב שמשה תולעמב כ"ג בותכ תואו ,וגרהל הצר

 ב"הד) וחצמב החרז תערצהו כ"'הלכו וחצמב ףיסומ חיייכב .ול חירזה תערצ 2 : בותכה הלג אלש תואה ןינעב י
 השמ לש ודי התיהש והזו ןורחאה תוא לוקל ונימאהו קוספה ףוסו יוכו היהו א"דכ תערצ הז תוא שרודו ,(טיי ו"יכ

 :'וכו תערצה תא וילע חירזה אלא 'וכו לגלג חירזה עשר ותואל יכו ניר ל"א ייגה א'י רעש הדיקעבו ,גלשכ תערוצמ |
 תוא ואשע רמא ברו ,'וכו רמא אב א 'ר י"כ ראש 'יג אפידעו ,ח"יכו 'יסופדב םג ה"כו .'וכו בלכ רמא בר 8
 ןהמ תחא ול רסמ תויחה ןמ ודחפ היהש ינפמ שרפמו ול רסמ בלכ רמא אבא 'ר ן"במרה סווג ןכו ,ןינחצורל |

 םג ףיסומ ח"יכבו ,םש הריקעב היכו .יסוי אבא : תייפיב עי'יעו אבא 'ר 'יגה םש הדיקעב םגו ,'וכו וינפל .ךלתש 1
 לארשי ינב ןיבו יניב ש"מכ וינפב לענ תבש םירמוא שי אתיא ' ייס םש אמוחנתבו ,ו חצ מ ב ול חימצה ןרק ןאכ
 ייס םשו ,וחצמב עבק ןרק םירמוא שיו ןיק לע דמל ךכ ר'הדא לע תוכז תבש דמלש םשכ םלועל איה תוא
 היבקה השע המ אתיא א"כפ א'"רדפבו ,'וכו ןחצמב ןרקו גורה קוחרמ קונית ותוא האר וכו ןיק גרהנ דציכו א"י

 שיייעו) וכו תוא ןיקל יי םשיו ינש גרהי אלש ןיק לש ועורז לע בתכו הרותבש תויתוא ביכמ תחא תוא לטנ |
 קתעוה תודגאה ולא יפ לעו ,'וכו אריקיו אבר אמש ןמ אתא ןיקד יפ א ל ע י"י םשרו יא י"רתבו ,(לידרה רואיבב -

 שיו וכו וחצמב החרז תערצ 'מוא שיו יוכו לצינו וינפל הדמע תבש ןירמוא שי יוכו םשיו 115 'ומע לודגה 'דמב
 תחרוב ותוא הארתש היח לכש וינפב ובתכו ומש תויתואמ תוא הי'יבקה חקל 'מוא שיו וחצמב עבק ןרק ןירמוא
 תוא ןיקל יי םשיו שרפמ 48 דצ ןעשיירפ 'צוה ר"הדאד ירפסב םגו ,רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמב 'יעו ונממ
 ורזגנש תוריזג 'ז ךותב הז תוא הנמנ םשו ,ויחא גרוה אב ןיק הנה לוקב ארק ואצומ לכ היהו וחצמב ןרק החמצש

 ואריש .ןינחצורל תוא 4 :280 דצ גימ קלח ח"מו 85 דצ םש עייעו םקוי םיתעבש ושרדש שודה יפל ןיק 2
 ןיקש ליסו ,הבושתה חכ הלודג איה המכ ועדיש הבושת ילעבל תוא ואשע רמא ח"רו החיצרה ןמ ורהזיו ושנעב -

 גרהיש וילע רזג אל  .ןופירב וילת : תואל ןיק תא השע תוא ןיקל יי סשיו ושרד םהינש חיירו ברו ,הבושת השע
 ר"'ב 'יפבו) ןיק הז םוקיה שרודו 'וגו םוקיה לכ תא חמיו ינש ופטשו לובמה אבש דע דנו ענב וחינה אלא דימ
 םקיו א'דכ 'יסופדב ףסונ הז שוריפמש 'רגו ,ןיק םקיו א"דכ (ינמוק) ינמוקי םוקיה 'וכו חמיו .שרפמ טיכו אייכ
 יר לייכב םש 'יגהו ,יוכו םוקיה לכ תא יתיחמו שרדב ביילפ ןמקל אבוה רמאמהו ,(י"כ ראשו ל"יכב אתילו ,'וכו
 שייייע םוקיה לכ תא חמיו ופטשו לוכמה אבו ןו פי ל ב וילת שיקל שיר ישמ יול 'ר ונמוקי ימא ןיבא 'ר 'וכו היכרב
 תארוהו ,ו *ל ת יתהגהו (יולת ןיק ןמסנ ןוילגבו) ןילק ןאכ שבתשנ לי"כבו ,('וכו םקיו א"דכ םיסופדב םג ג"ל םשו)
 ןונגסו ,(חיימ חייפ אמוי) 'וכו הלות אוה תורומחה לעו (יב זייט היר) יוכו ןידמועו ןייולת םיינוניב ומכ (ואלת) וילת
 עשוהי ןיילתש יוכו םיצע יבטוח אוהה םויב עשוהי םנתיו 'ג ג"כ ו"פ ןירדהנס ישוריב ומכ ןופירב וילת ןושלה
 איס 'יגבו ןפודב יוכו ןיילת שבתשנ יב ה"ס דייפ ןישודיק ישוריבו) 'וכו ןברקמ אלו ןקיחרמ אל ינא .רמא ןפירב

 וכו רטמו דרבהו תולוקה ולדחיו זייט "יס אראו אמוחנתו יז ייס בייפ ר"ומשבו (ני'חעו ןופידב בילפ ל"יכ ןוילגב 1
 ךתוא הלוח ינא ירח אלא ךברקמ אלו ךקחרמ אל יניא ייסופדה תחסונב יד 'יס ח"צפ ןמקלו "וכו ןויפרב ןאלת
 תובר םינשו םינב האמ דילוהש ןיק הז האמ שיא דילוי םא םש תלהק 'רדמב שרדנ ונינפלש שרדהכו ,'וכו ןויפרב
 לובמה אבו ןויפרב יולת היהש ול התיה אל הרובק םגו 'וכו עבש אלש וינש ימי ויהש ברו הברה םינש היחש היחי
 רחא ןונגסבו ,'וכו ףטשנש ןיק הז םוקיה רמא לאומש 'ר 'וכו (ו"דו ריפדב ה"כ) אימויק םוקיה והמ חמינ 'תכד ופטשו
 םימי ףיסוהש וינש ימי ויהש בהו םדא היחש ומכ היחש היחי תובר םינשו 'יגה םשו זי" ייפ אילפ ר"ומשב תצק
 ןופירו ,יוכו עבשת אל ושפנו (ל"דרה 'יחב שייייעו לובמה דע םדא תתיממ ונייהו) םינש ו"כשת ויבא ימי לע
 שרפמ לי''יכבו ,('ג זמ הימרי) םידי ןויפר ארקמבו ,ףור הפר ןושל (898 דצ איזעאפ 'גאניז ץנוצ 'יעו) ןויפרו
 םגו ,(ךורעה "יג יפל ב"'לפב רמאמה ןושלכ קתעוה םשו) ןפר 'עב ךורעה 'יפכ אוהו ריו אב יטיש יניב ןופירב
 ןאלת םש 'יגהש אראו אמוחנתו ריומשמ יתקתעהש שרדה ותואב ריואב הלתנ אתיא בייכ ייס אראו במ אמוחנתב
 כ'ותב 'ירמאדכ תוקלמ ןושל ןויפר שרפמו שייירב ןויפרב ואלת כ'ג "יגה ספדנב ןכו אייכו טיייכ ר''ב 'יפבו ,ןויפרב
 (ונפוד) וגפד 'וכו ותשדקו 'וכו ןויפרב ר"פדב ספדנבו יייכב ב"לפב םשו ,ןהכה (ונפד ספדנב) ונפר הצר אל םאו ותשדקו

 בב וה... רה.

 ש"י וש א
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 הרומח הריבע איהש וז ,ןדע ןגמ ררטנו רבע הלק הוצמ לע הבא ,הבאלשמ ינוע לודנ :לובסת
 תא וישכעו הבא תא התשרג לומתא התשרג ןה :ינוע לודנ המכו המכ תחא לע םימד תוכיפש
 : יונ רתפא ךינפמ אמש םויה יתוא תשרג ןה המ לע ראוצ תא ןינמוא ימא ןונמא ,ינישרגמ

 [עובתל ףועו היחו המהכ] וסנכתנ יא הדוהי 'ר .יוגו ןיק גרוה לכ ןכל ייי ול רמאיו (וט בי
 3 ןינחצורלש ןנידכ אל 'א הימחנ יר ,'וגו ןיק גרוה לכ רמוא ינא ךל היכקה ול רמא לכהלש ןויקיד 5

 1 : גרהי גרוה לכ ךליאו ןכימ ,דומלל יממ ול היה אלו גרה ןיק ,ןיק ןיד

 0 2 :'ע "ק פםיטפכנ לעוסנס "עו ,סט עוקלי 4

 : 4 תוצמ לע רכע | | א ךיבא ל"א [הכא | אבא | א לש לע [לשמ | יר'אד - א'ד :כניאחפ [לודג 1
 14 . - יכ'א"ל אושנמ ₪ |ינוע לודג | 'א יל המכו --לע 2 | א איה ו | כגְדְוג ךותמ .יאפ [ןגמ | י הלק
 0% ,יכנ יתוא תשרג ןה ,ְך תשרג ןה ,7 התשרג ןהמ ["ַל התשרג ןה * | יפ יל ,ן יל לוחמ ךינפל הדומ ינא ירה
 1 | יכפְ ינשרגמ ,1 [ינישרגמ 8 | | ןדע ןגמ אבא ,יכפְד אבא | תשרג | ('א 'ל' המ לע --ןה) ם יל
 .% | ל המש [אמש ** | ל יל [כנ'אפד פויה * | יכנְך 'ל :פ אמלע ריאצ תא ןונומ ןונומ [המ לע --- ןונמא
 -- הדוהי 'ר [הדוהי 'ר | (ךומסב ןכו) ל גרה [גרוה ** 4 | ך וגו ץראב . . ,כ2 ץראב . . :ם דנו ענ יתייהו ['וגו
 -- : ,ירףכנ - . היח המהב [:אחדיל עובתל -- המהב * | ןא לכ ₪. [וסנכתנ | רמוא | יכנ'אָד -. הימחנ 'רו

 .ראח סחל .פ [יל | ישירד ומד :פ ד /ח ויקויד .ל ןויקד .לר וגויקד .כנא ןויקד [יל ןויקיד *5 | ל ל
 | ש יל רמוא ינא | ישירכגאד"יל ןכל .'רח סכל .פ [דל | כנחד ל .יר'אפ [היבקה | נ ל .ישכד ןהל
 עובתל ינומדקה שחנ אב יול יר ימא ₪ .רכגאפ [(' היהי גרהל . . .רכגאפְ גרהי . - /ח ןיק) 'וגו ןיק גרוה
 יחד גרהי ןיק) ןיק גרוה לכ רמוא ינא (ך ןכל) ךל הייכקה ([ָ] רמא) ול ימא לבה לש (יִד וניד : ונקויד) ןקויד
 [ ,גאפ ןינחצר | | | כיל ₪ ןכ אל [אל |  כ'אפ ימוא /'אְד רמא| | א אימחנ | יחְד"ל (ו היהי גרהל
 -- | ירכנאד ןיק גרוה .ל גרה [חפ גרוה * | ?א דמלי .כג'א דמלל | לש וניד 6 | כז םיחצור

 . התא ןיא ילו ןוע אשונ תארקנש אוה התא םינותחת אשונ התא םינוילע אשונ התא ה"בקה ינפל ןיק רמא 'וכו
 . םלועה לכ ל"א םש אמוחנתבו ,'וכו ואשנל לוכי יניאש ינוע לודג רמולכ אתוחינב 'וכו ינוע לודג א"ד 'וכו אשונ
 0% עטוקמ רמאמהש 'רנו ,'וכו הבושת תישעו ליאוה ל"א אושנמ ינוע לודג לובסל לוכי ךניא ינועו לבוס התא ולכ
 : התשרג לייכב ךומסב ןכו ,ה םוקמב א םימעפה יתשב יטיש יניב הגוהו אהב הבא הבאלשמ בותכ ל"יכבו ,םש
 כתכב הגוהו קחמנ םימהו ןה מ בותכ ל"יכב .התשרג ןה 2 :94 דצו 84 דצ 14 דצ ליעל םג "יעו הבא תא
 לומתא תשרג ןה רבע ןושלב ש"מ שרוד הז שרדבו ,'וכו ןה אושנמ ינוע לודג ליר 'ש נ מ יטיש יניב רחואמ
 םדאה ןה וב בותכש ר"הדא לע תשרג ןה ושרדש רשפאו ,ינשרגמ תא וישכעו םוי ה יתוא שימו אבא תא תשרג
 ּ פ"יכ 'יג אפידעו ,הרז ייגהו ,לייכב ה"כ .המ לע 'וכו רמא ןונמא 3  :ו'זרהמ 'יפב 'יעו 'וכו םדאה תא שרגיו וכו
 | פעל ח'אר ידידי יל בתכש ומכ) ליצו 'וכו סויה יתוא תשרג ןה אמ לע ריאצ תא ןונומ ןוגומ וכו לומתא
 \ וכו תשרג לומתא םימלוע רוצ דימת ךכרדו התא ןכ הי'בקח יינפל רמא ןיק 'ולכ תא ('ןונוטונומ (לעקנערפ 'פורפ םשב
 - ןיאד ריאד ימלשוריה ןונגסב דועו תיימו תיאמ םייקו םיאק ןכו רייצ ומכ ריאצו ,תוירכה תא שרגל קר ךתלכיב ןיאו
 0 וללח תויתוא יתשב םימלוע רוצ י'י היב 168 רצו םכיהלא היה לודג רייצ 8 רצ ליעל םג 'יעו (266 דצ ןאמלאד)
 8 לומתא םש אמראפ י'כ אמוחנתב ףסונה רמאמב קתעוה ןאכ תירקיעה 'יגה י"פעש רשפאו ,ומלוע תא ה"בקה ארב
 ורמאיו םש לי''צו 'וכו רתסא ךינפמ אמש ךשר ג או ה קזחו ה ור מאו ינשרגמ התא וישכעו 'וכו אבא תא תשריג
 רתסא ךינפמ אמש רתסא ךינפמו שרוד רמאמה ףוסבו ,'א דיי ןיטיגב ןרפכ קזחוה ןושלה ןכו ,ןשרג אוה קזחוה
 < םויהו אבא תא תשריג לומתא 'יגה ק"דרבו ,רמטאד רשפאה 'א י"רתו ארמטיִאל רשפיא תיל ךמדק ןמו א"ת ןכו
 . ונגרהי ימו םדאו אוה אלא םלועב ןיא אלהו .'וכו ןיק גרוה לכ ןכל 4 :אהמתא רתסא ךינפמ אמש יתוא תשריג
 [ 7 עובתל 78 רצ ליעל ןכו) לבה לש וניד יולכ ןויקיד עובתל 'וכו היחו המהב וסנכתנ ייר שרודו ,(י"כ ריב 'יפ)
 .- ןופיסוי בתכ רבכו ,ךוגרהי אל תופרוטה תויחהו 'וכו גרוה לכ רמוא יג א ךל ןכל ןיקל רמא ה"בקהו (וכו ןויקיד
 לכ ןיקל היבקה רמא אל הימחנ 'ר תעדלו ,תויחה ינפמ אריתמ היה ןיקש 'א ייס ב'פ 'א רפס תוינומדקב םיימורל
 ןכו ,יטיש יניב ן כ א ל ףסונ לייכבו ,'וכו ןינחצור לש ןנידכ אל ן כ א ל ןכל ול רמא אלא תויחה דגנ 'וכו גרה
 רמא י"ר רמָאמב 'יגהו ,ימורהו יסרוסה םוגרתב ה"כו  ,סוכאטיסו ןויטודואיתו (?םיעבשה לצא ןּכ אל ןכל םגרותמ
 הייבקה (ןהל) םהל רמא יתנייצש תואסריגה י'פע היגהל ןיאו ,פ"יכ י"פע םג תמיוקמ "וכו רמוא ינא ך ל וכו ול
 . כהלכו יי וילע רמאיו יי ול רמאיו שרפל קחודו ,'וכו גרוה לכ רמוא ינא םכל 'ולכ ןכל 'וכו היחו המהבל יולכ
 |. ךל הגוה וז 'יגכו ,רמוא ינא ןכל ןהל רמא םיסופדה 'יג יפל ןכ ייפ ת"פיבו ,(גי'י 'כ תישארב) אוה יחא יל ירמא
 0 רמאמה ףסונ ילאמשה ןוילגבו ,"ןויקיד עוכתל ףועו היחו המהב, םלשוה ינימיה ןוילגבו ,יטיש יניב ןיונ י"ע ל"כב
 3 םג ןכא ,ר"ב 'יפב שרופמ וניאו כ''יכו  ג'יכו יבו 'א א"יכו פ"יכב אתיל ןכו רפסה רקיעמ וניאו ,'וכו יול 'ר 'מא
 - ירמאמב ףסותינו אוה רחואמ רמאמ מ"מו ,לבה לש ןויקד עובתל ינומדקה שחנ אב רמאמה הזמ קתעוה ןויקד 'ע ךורעב

 - טייכ ןירדהנסבו םש "חו דיפ הטוס אתפסות ייעו 'ב 'ט הטוסב םג ינו מ ד ק ה שחנ ראותהו) נירו י"'ר םיאנתה -
 /[ א'ונ נירדאב ןכו ה"פ ר"'בדב ןו ש אר ה שחנו ,יב 'יפ םש אמוחנתו יז 'יס ערוצמ ב"מ אמוחנתבו םש סידבו 'א
 . םש תישארב אמוחנתב ותמגוד הדוהי 'ר רמאמו ,(187 דצו 178 דצ 171 דצ ליעל י"מב 'יעו םירפס תצקב א'פ
 4 תורמואו תועזעדזמ תומהבו תויח ויהו ויתחתמ תעזעדזמ ץראה החיה ךלוה היהש סוקמ לכ אצישכ 'וכו ןיק אציו
 0 ולצא תואבו תוסנכתמ ויהו ונלכאנו ולצא ךלנ תורמוא ןהו 'וכו ויחא לבה תא גרה ןיק וזל וז תורמוא הז והמ
 תינסרופ תינתנוק תינרקוס 168 דצ ליעל ומכ ןלעופ לקשמב ו"יוב ןינחצורל ךומסב ןכו .ןינחצור לש 5 :יוכו
 לכ רמאו ןידה תא ה"בקה ול שריפ ךליאו ןאכמ ןידה דומלל ןיקל ול היה אלו שרפמ ר"ב 'יפבו ,י"מב שיייעו
 שימו ,רצק ןושלב בותכה רבד שרדמה יפלו ,גרהי ןיק גרוה לכ י"ר רמאמב םג "יגה םירפס בורבו ,גרהי גרוה
 ןמקל ושררש ומכ תורוד העבש ול הלתנ אהיש ושוריפו ומצע ינפב ןינע אלא הלעמל ךשמנ וניא קוי םיתעבש
 רַמאיו שרדנ איי יס םש אמוחנתבו ,ת"'הע י"שריפב ייעו 'וכו ול הלתנו גרה ןיק ןיק סקוי םיתעבש יכ 'ד 'יס ג"כפ

 ) (20ע0ז0ע06, 0104018. 5) סָאָע 006.
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 י ןושלב ןיבותכה ורביד תומוקמ השלשב לאילמנ ןב ןועמש 'ר רמא התא רורא התעו (אי
 לא יפ יתיצפ יכנאו ,(ל זט רבדמב) י"" ארבי האירב םאו ,התא רורא התעו טעוממ
 :(הל' אי םיטפוש) יי

 ,תנתונ הניא ךל רמא רועלא יר ל החכ תת ףסת אל המדאה תא דבעת יכ (בי
 8 הדשה איצות בר ערז התווכדו ,רחאל אלו ךל אל רמא הנינח ירב יסוי 'ר 4 ,תנתונ רחאל -

 אלא ,ןיגמ הסנופ ןכ םא הימחנ 'ר רמא ,האס םינכמו האס ערוז 'א הדוהי 'ר/ (חל חכ םירבד)
 אל המדאה תא דכעת יכ :שמח השוע רשע תושעל היוארה ,רשע השוע םירשע תושעל היוארה
 : ךל תנחונ ךחוכ ,ךל תנתונ הניא החוכ ךל החכ תת ףסת

 אי אל יעשפל ,לכופ התא םינותחתו םינויליעל אושנמ ינוע לודג ייי לא ןיק רמאיו (די גי

 :סינפנ 'פ עוכ סנכ סיכנד ,'ע "יק סט לעוסנפ ,ס"כ ייק םיטלכנ 3" לעוסנס ,סט עוקלי 10 : סט עוקלי 4 : סייל יכ עוקמי 1

 יי רע 5

 | פ 'תכה ,כנגא םיבותכ ,יך םיבתכה | םףרובגד |  יא'ך'גב | (יא גינשר) כנדךןבו .פ[1

 | י"אחד דונעת .כ'א [דנעת 4 | ?אד ייל .כנל . . תא ['אפ יי לא * | י'ראד טעומ .?ךכנחפ [טעוממ 2
 (י'א רב) ירב יסוי ירו רזעלא יר [רעלא יר | ל יוגו ,ך החכ . . ףסות אל .יכפ ךל . . ףסות אל [ךל -- אל*
 ,י'א [התווכדו | א םירחאל | ה רמוא | כ ןב ,יאְד רב | א םירחאל ,י רחאלו 5 | .ח רמוא | יִאְד -. אנינח
 הימחנ 'ר | רמוא | (?א אימחנ) יאְד -- הימחנ 'רו הדוהי 'ר [הדוהי 'ר 6 | כ היתוכדו ,.?אפ'ך התוכדו

 /?אְד רשע השש :חפ [ושע | !ך'א יכ [םירשע 7 | .י ןמחנ 'ר רמא ,?א'מא אימחנ 'ר ,'אָזְזַפ רמוא

 ,םכ'א [דנעת | ד ₪ אד .כ'אח [יכ | 'א ה ,ם השמה | א וי ,ם הרשע | אפד היוארהו | י'ר'א וי |

 תנתונ לבא) כגַאְזְד תנתונ איה | כגאד ךחכ ,ח [ךחוכ | אד החכ ,גזחפ [החוכ | ףסות 8 | ןֶדְד דובעת :

 לכ גז ךל תנתוג איה (1 ךחכ) ךחוכ תצקמ ךל תנתונ הניא (1 ךחכ) ךחוכ לכ = ,*א [ךל | (5 ךחוככ איה
 | 5 ךחכ תצקמ ול איה תנתונ לבא ול תנתונ הניא ךחכ לכ א"ד ,ךְךחכ תצקמ ךל איה תגתונ ךל . . ךחכ
 | יכגאחפְ לבוס (ןתא יא ,י התא יא ,פ תא ןיא) התא ןיא | א ילו .םינועלו .יכנחְד יעשפלו | םינותחתלו םינוילעל 9

 ,ןיקידצ 176 דצו ןיקידצה 49 דצ ליעל ןכו ל"יכב ה"כ .ןיבותכה 1 :(ימד רמאנ ךכל יוכו םיצעה לע רזפתמ
 ישוריבו התשפת טעוממה תא תשפת 'וכו טעוממ ועומשו הבורמ ועומשש לכ יא ימ ב"פ אמוי ישורי ןונגסכ טעוממו
 ןושלב טעוממ ןושלב ייפ עמשמ ןאכו ,'וכו טעוממ ןטקה ישוב טעוממ וקזנו הבורמ לודגה תשוב יד ז"כ ג"פ תובותכ
 יפלש 'רנו) ללקתנ המב ייפ אלו התא רורא רמאש רצק ןושל (טעומ) טעוממ ריב 'יפב שרפמ ןכו ,עטוקמו רצק
 ארבנ םא ייפ אלו רצק ןושל 'ה ארבי האירב םא (המדאה ןמ רתוי התא רורא המדאה ןמ התא רורא 'יפ שרדה
 אהו יניא 'ה ארבי ואל םא היהת בטומ םנהיג האירב סא 'ה ארבי האירב םא יב ט"ל םירדנ 'יעו) 'וכו הפ הל
 ןכו ,6 רצ ליעל מב םג ייעו 'וכו םנהיגו ןדע ןג הבושתו הרות ןה ולא םלועה ארבנש םדוק וארבנ םירבד העבש אינת
 אוהו 'וכו אצויה היהו רדנב יפ יתיצפ (רכו י"י ארבי ואל םאו הפי ירה ץראל תפ תארב םא ביי 'יס ח"יפ ר"מבב
 תנווכש רעישו רצק ןושלב ורבדש ארקמב םיבותכ הברה שיש השקה ויזרהמ 'יפבו ,רבדה רצק אלא שריפ אל
 שמתשהתש אוה טעומ ןושלו 'וכו תיפ תא המדאה התצפו םש רבדמכבו 'וכו היפ תא התצפ רשא ןאכ ש"מ שרדמה
 תא ץראה התצפ רשא קוספה 'וכו יתיצפ יכנַאו קוספה תחת סורגל שיש ןכתיו התפ םוקמב הצפ ןושלב בותכה
 אסריגה תונשל דאמ השקו םייסמ ו"זרהמהו ,981 דצ ב"ח ת"יהגאבו יב ר הי תתמב םג "עו (ר א"י םירבד) היפ

 ,כו יתיצפ יכנאו קוספה אבוה טוקליו ר''ב 'יפבו "יסופדבו י"כ לכבש תואור וניניעו ,םירחא תומוקממ היאר אלנ
 ,כ"יכו .ג"יכו יבו 'א א"יכבו טוקליב ה"כו) יי" ארבי האירב םאו התא רורא התעו 'יסופדבו ונינפלש 'יגה יפלו
 לצא רמאנש הפ תייצפ ןושלל ןווכ ג"בשרש ללכ עמשמ אל (י"י ארבי רחאו התא רורא רחא 'וגו ג'ל םלוכבו
 . "תא יפ יתיצפ יכנאו שבתשנ לי"יכבו ,ושרפל השקו עטוקמו טעוממ ןושלב כ"ג רביד ורמאמ ןכא ,המדא

 ו"ינ רפח ףסת דבעת תביתכו ,ךומסב ל"יכב םג אוהש ומכ קוספה יתמלשה .'וכו תת ףסת אל 4 :נ"חעו יתהגתו |
 א"רו ,י"מב שיייעו וחוכב ץרא השוע 115 דצ ליעל ומכ "יו אלמ 'וכו תנתונ הניא החוכ שרדבו ,ארקמב ומכ |

 אלא ופסאי אל םא תוירבה וסנרפתי הממ .ןינמ הסנרפ 6 :ךל ה ח כ קיידמ ךומסבו .ך ל החכ תת ףסת אל קיידמ
 ,םינשי םירפסב ןכ אצמש בתכ ק"הזנ לעב םגו חיכו פ"יכו ל"יכב הנוכנה 'יגה ןכ .ושע השוע 7 :ואיצוהש המ
 סירג הוהד 'רגו רשע השוע רוכ םירשע תושעל היוארה החכ תת ףסות אל בתכ שמוחב יישריפכש ריעה ת"פיבו
 לודג ךומסב ןכו ,איד ןמיס ילב רחא שרד .'וכו דכעת יכ :ע"צו אתיל ונינפלש ת"הע י"שרבו ,'וכו רשע שרדמב

 וכו ךל תנתונ הניא ךחוכ לכ שרדהו .'וכו וז יאמ עדי ה"דב 205 דצ ליעל י"מבו נ"חעו 'וכנ הבא לשמ י
 תעד 220 דצ ןמקל ןכו .םינויליעל 9 = : רפסה רקיעמ וניאש כ"ג עמשמ הז שרדבש תונוש תואסרגמו ,ל"יכב את

 וכו םינוילעל המית ןושל אושנמ ינוע לודג תלחת שרודו ,'וכו עצמיאב הידב 180 דצ ליעל י"מב 'יעו םינויליעה
 . רמא אושנמ ינוע לודג  ביתכד ןיק וכו הלילעב ואב השלש יב א"ק ןירדהנס םג 'יעו הימתב לובסת אל יעשפל
 יגוע לודג רחא שרדו ,'וכו םהל חלוס התאו ךינפל אוטהל ןידיתעש אוביר םיששמ ינוע לודג םולכ ע"ישבר וינפל
 לע 'וכו איהש וז וכו הלק הוצמ ,לע אבא אבא ןועמ ינוע לודג ןיק רמא ותוא אושנס ינוע לודג  אתוחינב "וכו
 ינא ירה אושנמ ינוע לודג כ"וכא לע ג"יכב רמאמה הז םייסמש ומכו) אטחש ןיק הדוה הז שרר יפלו ,'וכו כ"וכא
 יפ אתקיספב ןכו 'וכו הבושת יתישע ול רמא השרפה ףוסב רמאמה םיכסמ הז ןושל םעו ,(יל לוחמ ךינפל הדומ
 הדותנו דמע דימ ר"דבו ,אושנמ ינוע לודג 'ה לא ןיק (רמאיו רמאנש) רמאיו הבושת השעש ןינמו י"פ ר"יובו הבוש
 ןוע אשונ תבתכ לבוס התא יא ינועלו לבופ התא םלועה לכ ע"שבר וינפל רמא אושנמ ינוע לודג ה"בקה ינפל
 םירמאמה ןונגסו ,הז קוספל ןייבמרבו ע"בארבו א"כפ אירדפו ז"מפ שיר ר"יספ ע"יעו 'וכו לודג אוהש ינועל חלס 'וכו
 ינש תואמר לש הבושת תושע ליחתה ןיק עמשש ןויכ 'וכו ימד לוק תישע המ ה"כקה רמא םש ב"מ אמוחנתב
 ינוע ןועטל לוכי התא ןיאו  םינותחתהו םינוילעה ןעוט התא ע"שבר וינפל רמא 'וכו ינוע לודג 'ה לא ןיק רמאיו
 ךייח הבושת תישע ה"בקה ל"א אושנמ ינוע לודגו 'וכו ןוע אשונ ךומכ לא ימ תארקנ התא ע"ישבר וינפל רמא א"ד
 ינוע לודג ('א ט"ע אמוחנתה אובמ) אטראפ י"כ אמוחנתב ףסונה רמאמב ןכו ,'וכו תחא הריזג ךממ לטבמ ינאש
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 ,סולכ אלו ,ךדיב המ ול רמא  ,וירחא ץר הערמה לעבו ,וירחא ולישפהו ידג ףטחו הערמל סנכנש
 רמא ןדוי יר ןינכרו אנוח ירו ןרוי יר :ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק ךכ ךירחא העפמ ירהו ול רמא
 ןיא וינכ םד תאו תובנ םד תא אל םא רמא אנוה 'ר = ,וערז םדו ומד ימד אלא 'תכ ןיא ךיחא םד
 אלא ןאכ 'תכ .ןיא עריוהי םרב תמיו ימא ןינבר  ,וערז םדו ומד (וכ ט בימ) ימד אלא ןאכ 'תכ

 הפל רשפיא יאו ורמואל רברה השק יחוי ןב ןועמש יר רמא : [וערז םדו ומד] (הכ רכ ביהד) ימדב 6
 הצר אל ,ןשריפ ךלמה הצר וליא ךלמה ינפל ןיששנתמו ןידמוע ויהש ןיטילתא ינשל ,ושרפל
 ךיחא ימד לוק ךכ אכלמ םרק יניד יעבי רמאו חווצ היהו ,וגרהו וריבח לע רחא קזח ןשרפל
 הטמלו המשנ םש התלע אל ןיידעש הלוכי התיה אל הלעמל תולעל :המדאה ןמ ילא םיקעוצ
 : םינכאה לעו םיצעה לע ךלשומ ומד היהו םדא םש רבקנ אל ןיידעש הלוכי התיה אל

 ו ו ו -

 '1 : סע דיפ ןיכדסנס 9 | :יב ם'ע ןיכדסנפ | : לכס "וג כ'כדל ,ס'ע ד"פ ןיכדסכס 8

 | וירוחאל | יכ גד דחא - .עאפ [ידג | ץע ףטחש | (ץ) יל הערמל סנכנש) ,'א הנידמב ,?אפ חנידמל [הערמל 1
 ןיא ול רמא ,פ אלול 'א ,נ [אלו | ם המו | ערמאו | שאם הנידמה [הערמה | ע לעב .יכ גאָד לעב היהו .פ [לעבו
 אלהו ,י אוה אלהו ,ך אוה ירה ,ָנְד אוה ירהו ,ץעא [ירהו | ם העוג ליחתה [ךירחא -- רמא 2 | יכנ'אְד ידיב
 ייפנא קמא | | כ'אְד אנוה ,ן [אנות | ך ןיקל היבקה רמא ₪ [ךכ 5 | 1 ךירחאל | א העופ | ןך התא

 וערז -- אנוה 'ר | א יהוערז ,"ל ויתוערז /יכגחפְד ויתויערז | ךיחא - [ימד | ןאכ ₪ [תכ 8 | .ךרמוא

 תא [ימד4 | כיל ,ך וינב דו ,י [וינב םד תאו | ך ₪ תובנ ימד ,יכ [תוננ םד | ךיל אל םא | נאפ ל
 ,א [ימדב 5 | יגפ עדיוהי ןב [עדיוהי | ן שאוי ₪  [תמיו | יִכְד ויתויערז | יִד וינב ימד תאו . . כ תובנ ימד

 ,יכָגְד ויתויערז םדו ומד [וערז -- ומד* | ] ןהכה עדיוהי ינב ,י עדיוהי ןב , ןהכה עדיוהי ,ך עדיוהי ₪
 ,'2כ רשפאו) רשפיאו ,) הפל רשפאו פד הפל רשפא יאו | א מול ,יכ ורמאל | ל יל ,'א ייהוערז ,?א ויתוערז
 | י ןיטילטא .ְך ןיטילתיא | | 'א ינשל לשמ ,ך 'בל ,יעכנ'אפ [ישל 6 | כא הפ ("א רשפא יאו
 ךלמה הצור היה [ךלמה הצר | *ע ןישגשגתמו ,+ך יד ,ך םיד ,יפ ןיששוגתמו ,'א םיד רע כנא [ןיששגתמו
 | ₪ -- אלא [אל | 'ך ןרשיפ .ל ושריפ ,פ ןשירפמ .. ,א ןשרופ היה ,יכ ןשרפ [ע1ך ןשריפ * | א ןשרפל (*א ןשרופל)

 .עכנ'אפ [קזח | 'ד ןרשפל ,ל ושרפל ,?א ןשרופל [יכ'אְד ןשרפל * 7 | יעאד ךלטה -. ,כנפ [הצר
 ,ע'א [רמאו | יכנ'אד חווצמ :ל) [חווצ | ןא 'ל ,ןע וגרהו וחצנו ,י וגרה [וגרהו | ?א דמע ,יְד קזחתנ

 | א הניא [התיה אל | נ'א ןלעמל 8 | םאניד | א ל ,יִד יעבי ןאמ ,ע יעביא / נפ [יעבי | יכנ?אפך רמואו
 םשל | יהתלע אל ןיידע ירהש ,גא ןיידע (?א החלע) תלע אלש יפל ,ך התלע אל . . ,פ [תלע אל ןיידעש
 | יִד דומעל ,פ דריל ₪ , כנא [הלוכי 9 | כא הטמל ,נְד ןטסלו ,יפ [הטמלו | כא םשל המשנ ,יִנָפְד הטשנ
 | 2'א הוחו  [םדא | א ןיידעש יפל

 קתעוה 112 יומע לודגה ידמבו .'א עפ 'ע ךורע ייעו (די במ היעשי) העפא הדלויכ מ"לבו ,קעוצ .העפמ 2  :'וכו רמא ךכ
 דצ ליעל י"מב 'יעו אנוה יר ל"יכב םג ךומסבו .אנוח ירו 8 :'וכו לעב ץר העפו וירחא ולישפהו ידג ףטחש דחאל ד"המל
 יר רמאמו ,וערז םוקמב ויתוערז הגוהו יטיש יניב ןשי בתכב ו מ ד םלשוה ל/'יכב .וערז םדו ומד 4 :אנה 'ר הידב 6
 ןיחא תא גרהש ןיקב יניצמ ןכש םלועה ףוס דע וב ןיולת ויתויערז םדו ומד תושפנ יניד םש ןירדהנס הנשמב ורוקמ ןדוי
 לכ.ףוס דע 'יגה ימלשוריבש הנשמבו) ויתויערז םדו ומד ךיחא ימד אלא ךיחא םד רמוא וניא םיקעוצ ךיחא ימד ינש
 - הנשמבו םימעפה יתשב ויתויערז ייגה םש םגו ,'וכו ךיחא ימד לוק וב ךמאנ לבה תא גרהשכ ןיקב וניצמ ןכש תורודה
 לוק רמאנש ויחא לבה תא גרהש וניצמ ןכש םש נירדאבו ,(נ"חבו חייל 'ר טוקליו סיידב 'יעו ויתוערז אתיא ילבבבש
 תורודה לכ ףוס דע ויתודלות לכו וינב ינבו וינב םדש דמלמ אלא רמאנ םיבר םימד ךפש דחא םד כו ימד
 םד לק םגרותמ א"תב םגו ,שידשר תורעהב שייייעו יוכו ה"בקה ינפל ןיקעוצו ןידמוע ויה םלוכ ונממ תאצל ןידיתעש
 ןמ םקימל ןידיתע ןווהד איקידצ ןיסולכואד ןוהימדא לק 'ב י"רתבו 'וכו ימדק ןילבק ךוחא ןמ קפימל ןידיתעד ןיערז
 דבל אלו ונממ תאצל ןידיתע ויהש ויתודלות לכ םדו ומד וינב ימד תאו תוכנ ימד תא .ימד אלא 4 :ךךוחא לבה
 ןיוארה םינב אוהה ןנברו 'וכו וינב ימד תאו תובנ ימד תא אל םא 'ב ח"מ ןירדהנסב 'יעו ,גרהש וינב םדו ומד
 עדיוהי ינב ימדב  וידבע וילע ורשקתה 'וכ םתכלבו בותכ םש ארקמב .ווכו עדיוהי םדב תמיו  :ונממ תאצל
 לעמ דמעיו ןהכה עדיוהי ןב הירכז תא השבל םיהלא חורו אייכו יכ קוספ םשו ,יוכו תמיו ותטמ לע והגרהיו ןהכה
 והירכז וגרהשכ ילוא 'וכו עדיוהי ןב ימדב םש ק"דר 'יפו ,'וכו ךלמה תוצמב ןכא והמגריו וילע ורשקיו וכו םעל
 :םירפסה לכב ןאכ שבושמ קוספהו ,עדיוהי ינב 'יגהו עדיוהי ןב 'יגה ני'תבעו יוכו עדיוהי ינב ראש כ"ג וגרה
 תלעמ יפלכ רמאנ בותכתש ושרפל הפל רשפיא יאו ורמואל רבדה השקו י ל ע םיקעוצ ילא םיקעוצ שרוד .י"יבשר רמא 5
 לאשוה לשמהו ,'וכו ('ןיטילתא ינשל לשמה איבמו ('וכו דואמל השק רבד 49 דצ ליעל י"בשר רמאמב ןושלה ןונגס ןכו)
 ןשריפו זמר ךלמה הצר םא ךלמה ינפל הז סע הז ב ןיששגתמו ןידמוע ויהש תואיסקרק יתבב ןיטילתאה תוקבאתהמ
 ןמקלו ,ילע למח אלש ךלמה ינפל יניד שקובי לליימו קעוצ תומי םרט אוהו וריבח תא דחא חצנ ןשרפל הצר אל םאו
 ןינב יעביו ,ןיטילתא 'ע ךורעו שיייעו 'וכו ךלמ לש ונב םע ששגתמו דמועש (סיטילתאל) סיטילתהל לשמה זיעפ
 ילא םיקעוצ ןכ 'יגה םש תישארב אמוחנתב שרדבו ,812 דצ עססונכיילגסגינעק רעלגעיצ 'יע םילשמה ןינעבו ,לעפתא
 גרה הבירמ ושעש םינשל םש לשמהו ,(ילע אלא ילא ארקת לא קתעוה 112 יומע לודגה 'דמבו) ילע םיקעוצ
 שילשה לע אל ןיחישמ לכה ימ לע םהיניב שירפה אלו (ישילש ג'המב) שילש םהיניב היה וריבח תא ןהמ דחא
 המדאה ןמ 'וכו ימד לוק שרודו ע"פב רוביד .'וכו הלעמל תולעל 8  :'וכו ילע םיקעוצ ילא םיקעוצ ביתכ ךכל (ישילשה)
 םייסמו 'וכו ןיידעש דריל הלוכי התיה אל הטמלו יוכו ןיידעש הלעמל תולעל הלוכי לבה לש ותמשנ התיה אלש
 ומד היהַש יִפל י'ולכ) סינבאה לעו םיצעה לע ךלשומ ומד היהש ךיחא ימד איד םש ןירדהנס הנשמב שרדה ןושלב
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 ט וחתפ ברח 'תכ יול 'ר םשב עשוהי 'ר :ןינמיפה םוקממו [ראוצה םוקממ] וגרה םשמו (בל טס םילהת) רפ 0%
 (וט םש םש) םבלב אובת םברח ,לבה הז (שש םש) ןויבאו ינע ליפהל ,ןיק הז (די ול פש) םיעשר
 | :ץראב היהת דנו ענ

 גורה אצמ ,היטלפ עצמאב ךלהמ היהש סוכרפיאל יונו לבה יא ןיק לא יי רמאיו 6 ט
 8 תרמא אל היל רמא ,יל יעב תאו ךל יעב אנא היל רמא ,הו גרה ימ ול רמא ,וילע רמוע דחאו דחא
 ,ךריב המ היל רמא  ,וירחא ץר הניגה לעב היהו ,לכאו ןיתות טקילו  הניגל סנכינש רחאל : םולכ
 רחאל :המדאה ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק ךכ  ,תוכלכולמ ךירי ירהו ,םולכ אלו ול רמא

 : סי יכ עוקל 4  :'ז "ק ךל ךל סעוסנפו כי'פ סעוסנס 1

 | פ יל ,יך םוקמ ,גח םוקממ :מכא [םוקממו | ל יל ,י ראוצה ןמ [מ כגאחפך ראוצה םוקממ* | ד יל םשמו 1

 ןהל ןתנו וחורבק תורוחט תויחו םימשה תופוע תדפ ןב רזעלא יר רמא ורבק ימו = .( ןינמיסהו) כנא [ןינמיפה
 | יד םדה (י יוסכל) יוסיכל 'חאו הטיחשל תחא (י ןהילע) םהילע ןיכובמש תוכרב (י יתשל) יתש ןרכש הי'בקה
 | יד ₪ 'וגו םיעשר וחתפ ברח .אפ [ברח | כ'אפ 'ל :*א חתפ ['תכ | 2 ןינכיסד ,יאפ'ד ןינכסד = ,כ [עשוהי

 י לא ךוחא ['וגו 4 | יכנאדיל ךרד ירשי חובטל ₪ ,'א [ןוינאו | ינאפְך"ל םתשק וכרדו ₪ ,2 [םיעשר 2

 ,ל סוכרפיא [סוכרפיאל * | "ל ינא 'חא 'מושה אוה ןא ,ָת יכנא יחא רמושה יתעדי אל רמאיו ךיחא ,יד 'וגו ךיחא |
 רקנל /ב םרטפ ארקנל ,?א םרטב ארקנל ,'א . . . לשמ , ג'ל סרטפ ארקנל .יפ סוכרפאל . . ,ָך סוכרפיאל לשמ

 ייג'אפ [דחא גורה | כא ןיטלפ ,ינפ איטלפ | ?ך סריטפ ירקנל .?ףך םירטפ רקנל 1 סירטפרקנל ,'כ טרטפא |
 (גא היל) הל יעב אנא | י המ ל"א ]היל רמא | וגרה [הז גרה | ויבג לע [וילע 5 | ך גורה :כ*א גורה דחא
 ורמא | י?ף"ל ךבג היל יעב אנאו (?ך יאבג ,י יבג) ויבג חיל יעב תא ,נא יבג (גא היל) הל יעב תאו ךבג
 לכאו | א לכאו ,כ חקלו ,י טקלו | יי ₪ לשמ אלא ,'אחְד -. לשמ :כנאפ [דחאל 6 | ך ול ורמא ,*א היל
 הייבקהל ןיק ול רמא ₪ .כנאחפ [ךכ | יכנא אלהו לא ,ָך ירחו ול רמא ,פ [ירהו | ידיב ןיא [אל 7 | א יל
 | י'יאחד ₪ לשמ .עכנ'אפ [דחאל | יִד עשר אה הייבקה ול רמא יכנא יחא רמושה

 ו ב ו
 תדפ ןב רזעלא רי'א ורכק ימו . טוקליו 'יסופדב ףסונש המ גייל ייכ לכב .ןינמיסה םוקממו 1 :197 דצו 149 דצ
 םיעשר וחתפ תולמה רחא הטמל המלש הרוש הבברתשנ בייע שיר ו'ט ףד ו"דבו) 'וכו תורוהט תויחו םימשה תופוע
 גרהש תעשב "י 'יס תישארב אמוחנתב רמאמה התמגוד וז הפסוהו ,(ר"פדב ןוכנל ספדנו ,א"אב הגוה רבכו ,וכרדו
 תא ןהמ דחא גרהו םירוהט תופוע ינש הי'בקה ול .ןמיז תושעל המ ןיק עדוי היה אלו ךלשומ היה לבה תא ןיק
 תרחא הדגאו ,ןמד תא ,תוסכל תופועה וכז ךכיפל לכה תא רבקו רפחו ןיק דמל ונממו ורבקו וידיב רפחו וריבח
 ורזעו םדא ויהו םימשה ףועמו הדשה תיחמ ורמוש היה אוה לבה לש ונאצ רמשמ היהש בלכה א"כפ א'רדפב
 דחא ול תמש דחא ברוע ,אב הרובקב םיגוהג ויה אלש לבהל תושעל המ םיעדוי ויה אלו וילע םילבאתמו םיכובו םיבשוא
 ץראב רפחו לכה לש ותלכנ חקל דימ השוע ינא ברועכ םדא רמא םהיניעל ונמטו ץראב רפחו ותוא חקל ויריבחמ
 עדוי היה אל חיל 'ר טוקליב קתעוהש יפכ 'יגה ןנחוי 'ר רמאמב םשו ,'וכו םיברועל בוט רכש הי'בקה םלשו ונמטו
 הדגא דועו ,ל"דרה רואיבב םג שייייעו וכו הרשב הנמטו לבה לש ותלבנ חקלו הייבקה ינפל [תויולג] תורתסנש ןיק
 א"כפ ןאכ תלחתמ 'ב אייכב .'וכו עשותי 'ר : 295 רצ גימ קלה חיימב ייע םירמאמה ולאל המוד םיזונגה ירוישב תרחא
 ,'וכו וחתפ ברח ח תפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר ךיהא לבה יא ןיק לא י"י רמאיו ל"הזב (204 דצ ליעל ייעו)
 ייעו תוחיתפה ןונגסל ונונגסב המוד לירשב ןינכסד י'ר רמאמש םושמ י'כ .ותואב ןאכ השרפ תלחתהל םעטה ילואו
 ןמקל תאצמנ 'וכו וחתפ ברח קוספ לע יול 'ר םשב (ןינכס ןב) עשוהי 'רל החיתפו ,179 דצו 41 דצ ליעל י"מב
 וחתפ ברח (סונקרוה ןב רזעילא) רזעיל ושרדש ומכ קוספה םש שרודו 'וכו לפרמא ימיב יהיו 'פל (ביימפ) א''מפ
 םש ךל ךל 'פ אמוחנת ישרדמב "וכו ימיב יהיו 'פל אבא רב אמוחנת 'ר תחיתפבו ,'וכו לפרמא הז 'וכו םיעשר
 וישכע דעש ןיק הז םיעשר ותתפ ברח והמ 'וכו וחתפ ברח במ תי'מב םש ייגהו ,ונינפלש יול 'ר רמאמב שמתשה
 הז ןויבאו ינע ליפהל 'וכו םלועב תחתפ ברחב עשר הי'בקה ל"א 'וכו הגירהב חתפו ןיק אבו םלועב גרוה היה אל
 םיעשר וחתפ ברח םש אמוחנתבו ,'וכו שיאה ותוא לש ובְלב ברחה אבת םלועב ברח תחתפ התא הי'בקה ל"א לכה
 .סוכרפיאָל 4 = :'וכו וגרהש ךמל הז םבלב אבת םברח םלועב םדא גרהנש םדוק ויחא לכה תגירהב חתפש ןיק הז
 יוו וכו לבה יא יתקתעהש שרדה ןמ איצוהלו) אוה היא 'ולכ אוה ןא יטיש יניב ףסונ ל"יכבו ,64 דצ ליעל ייע
 י"פע תמייוקמ וז 'יגו .סרטפ ארקנל ינא 'חא ימושח הגומ דועו ,'וכו לבה ןא םימוגרתב ןכו ('וכו ךילע םחירש ול
 ; ('םיתמה יקסע לע חקפמש הנוממ שיאל ראות אוהש 'רנו יתנייצש תושבושמה תואסריגה י''פעו  'א איייכו גיב
 לייכבו ,יכנא יחא רמושה ןיק רמא ןכו ילע ותרימש ןיאו יתוא לאוש התאו לבה לע ךתוא לאוש ינא .ךל יעב אנא 5
 התאו ךמעמ ושקבמ ינא 'יפו 'וכו אנאו (ייבג לי'צו) ויבג היל יעב תא א"ס םסונ ןוילגבו ,אנא הגומו סנא בותכ
 ודו ר"'פדבו וילע דמוע התא ירהו ךתבושתב םולכ תרמא אל ול רמא סוכרפיאה .היל רמא :ני"'חעו ינממ ושקבמ
 י'כ ר"ב ייפבו ,(ורמא רמא םוקמב 'מא דימת םש בותכש ומכ) היל 'מא אתיא ל"יכבו ,היל ר מ א הנוכנה 'יגה
 הז רמאמה סע 'וכו וחתפ ברח 'תכ רמאמה רבחש עמשמו) ןינכסד עשוהי 'רל ויריבח ול ור מ א שרפמו סרוג
 ןיק לש ,השעמ אוהה לשמנ תרמאש הז רבדל אל יולכ םולכ תרמא אל (יב א"יכב אתיאש ומכ 'וכו ןיקל י"* רמאיו
 ןיבמש  סוכרפיאה לש לשמה ןאכ םילשמ השלש ו'זרהמ 'יפש ומכ ןוכנהו ,כ"מב םג ייעו 'וכו סנכנש דחאל אלא
 תוכלכולמ ךידי ירהו 'וכו ךיחא ימד שימל ךייש ינשה לשמהו יכנא יחא רמושה שיימל ךייש הזו ויניעב האר ולאכ
 יט ייס תישארב אמוחנתב תרחא הדגאו ,העפמ ידגהש ומכ ילא םיקעוצ ש"מל ךייש ישילשה לשמהו ותגרה התאש רכינו
 ידימ ושקבמ התאו תוירבח לכ תא רמוש אוה התא יכנא יחא רמושה יתעדי אל ול רמא ךיחא לבה יא הי'בקה ול רמאש ןויכ
 יתחנה אלו בנג ינא ל"א םילכה תא תבנג המל ל"א רעושה ושפת רקבל שפתנ אלו הלילב םילכ בנגש בנגל ד"המל לשמ
 ותוא יתגרה ינא רמא ךכ ןיק ףאו ךכ יל רמוא התא וישכעו ךתנמוא תחנה המל רומשל רעשב ךתנמוא התא לבא יתנמוא
 ירהו 7 : 895 דצ ןעמאננעצנאלפ פעלו 'א תת 'ע ךורע ייעו (?זעלב שרומ י'כ ר'ב יפב שרפמ .ןיתות 6 :'וכו ר"הצי יב תארב
 דצו ,'וכ תא ןינמ 98 דצו ,אירוא והמו 51ררצליעל לי'יכ ןונגסב ןכו םולכ אלו ךומסב ןכוול רמא רסחו טעוממ ןושלה .'וכו ךידי
 ייסופדב לשמה 'יפ ףסונו ,י'כ ראשב ךומסבו ןאכ היכו .'וכו לוק ךכ 8 : "חב שייייעו דילומ שחנ המכל איה המו 56

 1) עשאק0 . . (9). ?) 008 1
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 ,הלטונ ינארמוא הזו הלטונ ינא 'א הז ,לבה סע הדלונ הריתי המואת אנוה יר רמא ,ןינידה ויה המ לעו
 היה לבה ןנחוי יר רמא יוגו ןיק םקיו :ימיע הדלונש הלטונ ינא 'א הזו רוכב ינאש הלטונ ינא 'א הו ה

 ךלוה תא המ םלועב ונינש ול רמא ,ןותנ ויתחת היהש דמלמ אלא םקיו רמול דומלת ןיאש ןיקמ רובינ
 דבעת אל שיבל בט ימא ןוניא ןמת ןמ  ,ונרהו וילע רמע רימ  ,םימחר וילע אלמתנ ,אבאל רמואו

 רבד (גכ ד תישארב) יתרובחל דליו וגרה הנקב 'א ןועמש 'ר  ,ןגרה המב :ךְל ישמ אל השיבו 8
 ר  ,םיעצפ השועש רבד (סש םש) יעצפל יתגרה שיא יכ וגרה ןבאב ימא ןינבר  ,הרובח השועש
 רושמ יייל בטיתו רפה תא ויבא טחש ןכיאמ ןיק ןנובתנ קחצי 'ו םשב ןתנוי ירו  הירזע

 סקס םעוקנפו בי'מ סעוסנס ,('ס 'ס) ץכ5 ןולפיו 'פ םלקק עכדמ ,'ד "ספ ב"כפ סנכ סכקו4 | :כ"טו 206 75 ליעפ 1
 : סייכפ ס"כדפ ,סט םיטסכנ שעוסנס ,'נ "5 ןיכדסנס ,נייכ ייפ ע/'כ סילסס יכיכמ 'קלי ₪ :ב"כ יכ ס"יפ סנכ לבדמב ,'פ "יס

 ,' לבה םע הדלונש הריתי המואת לע | פ אבא ,[ך הנוח ,] אנוח |  ןיניידמ ןתוא ,יכפ1 ןיניידמ [ןינידה 1
 ךותמו ,נא [סקיו | ימע | רמוא | ןימא .יכאפְד רמוא 5 | הז [הז--הזו--הז | א ייניידמ ויה לבה . . לע
 | אח - רימ [אלמתנ |  רמאתו 4 | ויתחת ןותנ | ל ןיאו [ןיאש **8 | 5 ₪ 'נש 8 ₪ רימ יד ₪ ךכ
 ,*ף'א [דכעת | | פ ישניא ירמאד ונייהו ,'א ירמא ןמתד ןמ ,51 ןירמא ןוניה ןמת ןמ | א יל דימ

 | יד -- והגרהיו .כאחפ [המב | ךיטמי [יטמ 5 | ךשיבו ,5 אתשיבו .אפ אשיבו 5 | י'ךכ?אפְד דיבעת

 | םיכאפ השוע אוהש 6 | אד רמא .יכחפ רמוא | מיא גיבשר ,כפְד לאילמג ןב ןועמש ןבר , [ןועמש יר

 ותוא ,ןזְךַפ [רפה תא | ל ןגובתמ [ןנובתנ ** | כָ]נ ייגח (כ 'רב) רב .מאפְד יגח רב -. [ןתנוי 7 | השוע אוהש

 | ך -- וב רמאנש [בטיתו | 1 ראוצה תא ,מא ראוצה ןמ ,יָד רפה

 ול הארבש השאהש 168 דצ ליעל ורמאמ יי'פע ןאכ 'רב הדוהי רמאמ שרפל השקו ,א'כפ א"רדפמ רמאמה הטמל
 תהרזח ןושלה םגו .לבהו ןיק ןיניידמ ויה הילעש הנושארה הוח התיה איה םדו ןיריר האילמ התוא הארו הלחתב
 הנושאר הוח תדגאש עמשמ ונינפלש םירמאמה ינש ןונגסמו ,הריציה התואל ונווכ אלש חיכומ וביא ר רמאמב הרפעל
 רצ גימ קלח חי'מב 'יעו םישנ יתש ר"הדאל וארבנש ליזח תדגא ריכזמ סוניטסוגוא םגו ,תטשפומ הדגא התיה
 בתכ כ"מבו ,םארב הבקנו רכז ביתכדכ םדא םע הלחת תארכנש הנושארה הוח לע שרפמ י'כ ר'ב 'יפבו ,6
 הוח ןל ארב הייבקהו דוע הרזח אלו ונממ החקלנ ץעה ןמ םדא לכאש סוימ הנושארה הוחש רובס הזה שרדמה
 הוח לע רמא ימא רב הדוהי סרוגש ק"ררב רבכ שכתשנו ,ירב הדוהי ןאכ "יגה ו"דו ר"פדב םגו ,ע"'צו תרחא
 םיסופדבו ונינפלש 'יגהכו ,'וכו אנוה ר'א ינשמו ,אוה שרדמד אמתס .'וכו ויה המ לעו 1  :ןיניידמ ויה הנושארה
 ומכ םירמואה תומש ךפהל ךירצ ןיאו ,'וכו אנוה ר''א ןיניידמ ויה המ לעו 'וכו הוח וביא ר"א ק"דרב םג סרוג
 א/רדפבו ,'וכו ותמואתו ןיק הידב םש י"מבו 205 רצ ליעל ייע .וכו הריתי המואת :66 דצ ג"ח א*"הגאב היגהש
 אלא ךוע אלו לבה לש ותחנמ תיצרנש לע ןיק לש ובלב הלודג האנשו האנק הסנכנ רמוא קודצ 'ר אתיא א"כפ
 ויחא לבה לא ןיק רמאיו ינש ותשא תא הקאו יחא לבה תא גורהא ינא רמא םישנב הפי ותמואת ותשא התיהש
 111 'ומע לודגה 'דמבו) 'וכו הדשה ץע םדאה יכ 'נש הדשכ הלשמנש השאה אלא הדשב ןיאו הדשב םתויהב יהיו
 ביתכד ןתיניב הטטק הלפנ הילעו ןיק הדמחו רתויב האנ התיה לבהלש המות ימוא קודצ 'ר ל"תזב קיתעהו עטיק
 ךשמהב) 84 רצ אזג תרעמ 'סב ותמגוד רמאמהו ,(הדשב הלשמנש השא אלא הדש ןיאו הדשב םתויהב יהיו
 ליבה סע תדליתאד יה תמילקל ןיאק הל בסנ אוחל םדא רמא אילט ובר דכו (206 ליעל יימב יתקתעהש רמאמה
 לטמ התחל בסנ ליבהו יתחל אנא לקש אנא המא אוחל ןיאק רמאו ןיאק סע תדליתאד יה אדובלל בסנ ליבהו
 תדליתאד ךתה .בפתד אנה אוה אנדקופ רבע רמאו בט הל שאבתא ןילה אלמ םדא עמש דכו תוה אריפש אדובלד
 לטמו אדובל לטמ יהוחא ליבהל לוטקנד ןיאקב אנטס הב ללעתא ארוט שרל 'וכו ןיקלס דכד תוהו 'וכו ךמע
 ותחנ דכו יתוחא ליבה לע ןיאק המסח ףסוא בותו לבקתא ליבהד אנברוקו אהלא םדק לכקתא אלו אנברוק ילתשאד
 םיובנירג עי'יעו 'וכו אתומד אניד רזג לבק אדחמו אנרטד אפאכד אתפלוציב ולטקו יהוחא לבה לע ןיאק םק אתעקפל
 ןיק לא לבהו חצנו םש תישארב אמוחנתב .'וכו היה לבה 2 :70 דצ עדנוקנעגאז ןעשיטימעז רוצ ענערטייב עיינ
 רמעו וחינהו וילע םחרו הער יב תשעת לא יחא חווצ ליחתה ךכ ןיק הארשכו ןיתחת לפנו (ןיקל 'יגה םש ג"המב)
 ןיאש ינממ אלא ותוא ןישקבמ ןיאש ימאו יבא ינפמ חרבא רמא וגרהש ןויכ לפנש ללכמ ןיק םקיו רמאנש וגרהו
 ךגרה אלו ךילע סחירש ול יוו ל"א ךיחא לבה יא ליא 'וכו ה"'בקה וילע הלגנ דימ אוהו ינא אלא םלועב רחא
 רובג לבה היהש 84 דצ ןעשיירפ 'צוה ר"הדאד ירפסב אתיא ןכו ,'וכו ותוא תגרהו תדמע תאו ויתחת תלפנשכ
 חצנ ןיקש ורמאב (282 דצ דנאלדנעוו 'צוה ב"'ח ןוליפ ירפס) םהרבא ךלהממ ורפסב ןוליפ סג ןווכ וז הדגאלו ,ןיקמ
 הערו השעת לא ער שיאל בוט תוירבה םירמוא השעמה ותואמ .'וכו ןמת ןמ 4 :הרובגבמ רתוי המרמב לבה תא
 אתיירבד אוה רמאמה ןונגס (80 דצ ליעל י"מב 'יעו) 'וכו רבג דחב הוה אדבוע רופיסב םש רייובו ,ךילא הנואת אל
 ןירמא אתיירבד אדה םש תלהק 'דמבו ,ךל יטמ אל שיבו דיבעח אל שיבל בט תדבע שיב תדבע שיבל בט ירמא
 רמא אלתמ םש רי'מבבו במ אמוחנתבו ,תדבע אשיב תדבע ןיא שיבל בטו ךל יטמי אל אתשיבו דיבעת אל שיבל בט
 הכו בט אריס ןב רמא אלתמ םש תקח אמוחנתבו ,ךל יטמ אל (אשיב) אשיבו דיבעת אל שיבל בט (ןירמא)
 אלא ךיחא םד רמוא וניא המ דיפ ןירדהנסב .וגרה המב 5 :'ה יד 'ג ביי אריס ןב רפסב ייעו ךל יטמי אל אשיבו
 תועיצפ תורובח תורובח ויחא לבהב ןיק השעש דמלמ אייח 'רד הירב הדוהי בר רמא םש ארמגבו יוכו ךיחא ימד
 תישארב אמוחנתבו ,חייל 'ר טוקליו םש סייד ייעו 'וכו וראוצל עיגהש דע האצוי המשנ ןכיהמ עדוי היה אלש תועיצפ
 תאצוי ותמשנ ןכיהמ עדוי היה אלש וילגרבו וידיב ןבאב תורובח תורובח תועיצפ תועיצפ ול השע וגרה ךאיהו םש
 עבטו 'א י"רתב היכו ,והגרהיו 'וכו ןיק םקיו 'נש וגרהו וחצמב עבטו ןבא חקל םש אירדפבו | ,וראוצל עיגהש דע
 'צוה ר'תדאד ארפסבו ,ןכאב וחצמ רבישש 85 דצ ןעשיירפ 'צוח ר'הדאד ירפסב אתיא ןכו ,הילטקו היחצמב אנבא
 םואתפו ויחא םע רבד ויפב המרמו הדשה וטע ךליש לבה תא התיפ ןיקש ךורא רופסב רפוסמ 7% דצ ןנאמלליד
 ןבא חק' וגרהל שקבי םאו הטמב והתימי אלש ול ןנחתה לבהו ץראל לפנ רשא דע תוכמ תוכמ הטמב והכה
 וחומ תא ץפניו ןשאר לע הב והכיו הלודג ןבא חקיו ירזכאה ןיק השע ןכו תחא םעפב והתימיו תולודגה םינבאמ
 גייכפ ןמקלו ,א'ל יד םילבויה 'סב רבכ תאצמנ וגרה ןבאבש הדגאהו ,(ז'ג הרעהו ב"נ הרעה 189 דצ םש עייעו)
 דגנכו .יתרובחל דליו :'וכו גורהל המב ול היח אלו גרה ןיק ןיק לש ותריבע לבית הז יוכו ןיק לבות שרדה 294 דצ
 דליו וליבשב םיעצפ יל ואוביש יעצפל יתגרה שיא יכ ןהל רמא םש ןמקל שרדנש ומכ ןכ וישנל ךמל רמא ןיק
 182 דצ ליעל יימב 'יעו ריהדא בירקהש רפ ,רפה תא 7  :'וכו גרה ןיק אהמתא תורובח ילע ואוביש יתרובחל
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 < :ששפש) 'וג םולש םולש אלא 'תכ ןיא םולש תומלוע יב תארב וליאכ ךילע .ינא
 ז ,םלועה קלחנו אוב ורמא ,םירומא ןינידה ויה המ לע יוגו ויחא לבה לא ןיק רמאיו ה

 המ רמא ןידו איה ידיד םיאק תאד אערא רמא ןיד ,ןילטלטימה [לטנ] דחאו תועקרקה תא לטנ דחא
 עשוהי 'ר ,יוגג לבה לא ןיק םקיו ןכ ךותמ ,חורפ רמא ןידו שולח רמא ןיד ,אוה ידיד שיבל תאד
 6 ןתוא ויה המ לעו ,ןילטלטימה ולטנ םהינשו תועקרקה תא ולטנ ןהינש יול יר םשב  ןינכיסד
 ןיא ,הדשב םתויהב יהיו ימוחתב רמא הוו הנבינ שדקמה תיב ימוחתב רמא הו  ,ןינידה
 ןיק םקיו ןכ ךותמ ,(בי ג הכימ) שרחת הרש ןויצ רמא תאד המ ךיה שדקמה תיכ אלא הרש
 ,הרפעל הרזח הנושאר הוח וביא 'ר רמא ,ןינירה ויה הנושארה הוח לע רמא 'רב הדוהי ,'ונו

 :[7 "כ ליל5 סנכ תופט ,ג"" "ק סיטפשמ 'ע "ק פיעלכנ [עוקכנס ,י"כ ע"פ יכיכע 'קלי | ,ם"ל 'כ עוקיפ
 : 168 5 ליע5 "יע 8

 יתבתכ .רבכו .םולש םולש [יוגו םולש םולש | ןאְָד ןאכ 'תכ ןיא םולש רוצת ['תכ ןיא םולש | יכנַאְד ינש 1
 רמאת סאו םולש םולש ,כ] ותקושת . . יתבתכה רבכו סולש םולש (כ רוצת) רצת ,!א ינגו ותקושת ךילאו הרותב ךל
 יתבתכה רככו חוטב ךב יכ ל"ת ךתושרב וניאש . . סולש ,ָך 'וגו ותקושת . . הרותב יתבתכה רבכ ךתושרב וניאש
 | ד "גיידמ אד םיד .יכג!אחפ ןיניידמ ,ל םידומא ןיניידה [םירומא ןינידה* 2 | *א ותקושת ךילאו הרותב ךל
 | ל תועקרק [תועקרקה ** 8 | גפ 'ל תא | םלועה תא | קולחנ |. םכ'א ואב ג'אד ואוב ,י אב :זךפ [אוב
 ,יפ הלע (י םיאק) יאק :כא [םיאק | ל אעראו [אערא ** | .כגאד ןילטלטמה תא ,יפ ןילטלטמ | ל יל [לטנ**
 ,ע שולח | יאדיל .לאיה [חפאה* | גילד | כגשמל4 | יאד 'ל .חפ [איה | .ך הילע םיאק
 | מא סהינש | מא עקוקה 5 | יכאפדרכ :עג [ןכ | ירכאד חיפ .עגפ'ד [חויפ | 'ד ןדו | ירכאפד ץולח
 אלא ,יכנ'א [הז 6 | א יל .יכנפְד ןיגיידמ ויה המ לעו [ןינידה -- לעו | כנא ןילטלטמה תא , םילטלטמ
 | ?א ןידו | מו'א שדקמה תיב (י הנבי) הנכנ / 1?א פד הנבנ שדקמה תיב | יכִנְד רמוא ,א [רמא | א ןיד ,ך הז

 | מ!א שדקמה תיב הנגנ . . .כפְד הנכנ שדקמה תיב . . ,י הנבי ימוחתב ,?א [ימוחתב | יכנפְד רמוא ,א [רמא

 :ג'אפ [ךותמ | ₪ הרענה הקעצ האצמ הדשב םאו א'דכ ותשא יקסע לע ימוא שיו 2 [שרחת 7 | ןיאו
 [ויה ** | יפ הנושאר | יכפ רמוא 8 | יפ הדוהי 'ר ,כנא 'רב הדוהי 'ר | כאפד ךכ /ג [ןכ | "אד ךותמו
 8 [הנושאו | (א יל ןינידה -- רמא) יכ והבא 'ר ימא ,ף רמא ובייא 'ר | ('א םיד) ןיניידמ [ןינידה | לווה
 | ירכנְד הנושארה

 עמשמו ,ב"'תועב םולשו ז"'תועב םולש תומליע 'ב תארב וליאכ 'וכו ןכ תישע םאו ,ת"דב והימור תדממ הלודג הדמ
 ןומיס יר 'יגה לודגה 'דמבו ,448 דצ ב"'ח א'הגאבו ו'זרהמ ייפב 'יעו רציה תא חמש החמש ןושל ךומס רצי שרוד ןומיס 'רש

 דגנכ םולש םולש 'וכו תישע םא ךומס רצי 'אנש הרות ירבדב (הירמש 'א י"תכב סשו) והיחמש ךקיחשהל ךרצי אב םא 'וא 1
 לושמת התאו ותקושת ךילאו הרותב ךל יתבתכה רבכו חוטב ךב יכ ל"ת ךתושרב וניא רמאת אמשו תומלוע ינש

 ללכ ג'ל פ"יכבו ,הז סויפ ןאכ גייל לייכבו ,נ"חעו 'וכו ךתושרב וניאש רמאת םאו .'ב א'יכבו םיסופדב םייסמ ןכו הב |
 : ריב ייפב שרופמ וניאו חי"יכב ר"ב רוציקב קתעוה אל םגו יב י"תכ לודגה 'דמב אתיל ןכו ןומיס 'ר רמאמ 4
 רמא המ 'תכ אלו 'וכו ןיק רמאיו 'תכש שררה םעטו ,ןינידה 'וכו תמ לעו ךומסב ןכו יתהגה ןכ .םירומא ןינידה 2 )

 המדאה ירפמ ותחנמ איבהש תועקרקה תא לטנ ןיק 'וכו קלחנו אב ורמא הז םע הז םירבדו ןיד םהל היהש שרודו
 רמא הזו איה ילש תילע דמוע התא רשא ץראה רמא הז ונאצ תורוככמ איבהש ןילטלטמה תא לטנ לבהו
 רמא ןיד הזב הז ור מ את ג ש דמלמ וכו ןיק רמאיו קתעוה 111 דומע לודגה ידמבו ,אוה ילש שובל התאש המ
 ל"א םינש יפ לוטאו רוכב ינאו סלועה קלחנ ל"א המ יוכו ןיק רמאיו הדגאה םש תישארב אמוחנתבו ,'וכו שולח
 ךנברק וב לכקתנש םוקמ יקלח לע קלח רתי לטונ ינא כ"א ןיק ל"א (רשפא יא 'יגה םש ג"המב) רשפיא לכה
 ןויצ ביתכ ןלהלו הדשב סתויהב יהיו 'אנש םהיניב תטטק לפנ הז רבד לעו לוטת אל לבה לייא (ינברק ג"תמב)
 סהיניב וגתהו .דובעל המדא ןיקו ונאצ לבה לטנ ןה ל"א םלועה קלחנ לבהל ןיק רמאש םירמוא שיו שרחת הדש
 העקבמו העקבל רהמ וירחא ףדר ןיקו ןאצה תא תוערל ליחתה ונאצ תא לבה לטנשכ םולכ הז לע הז 'היחי אלש
 רסח יכ עדי אלו ןיע ער שיא ןוהל להכנ ושרד םש םיטפשמ אמוחנתבו ,'וכו חצנו הזב הז וזחאתנש דע רהל
 יהיו ןהב ביתכ חמ םלועב לבהו ןיק ויהשכ דציכ םלועה תא לוטיל ומצע ליהבהש ןיק הז ןיע ער שיא  ונאובי
 אוהו תורשה תא ינאו ןילטלטמה תא לוט םלועה קולחנ לבתל ןיק ל"א לכה .גרהנ הרש יקסע לע הדשב םתויהב
 ןיקו םלועב לבה ךלהמ היהו תועקרקה ןיקו ןילטלטמה לבה לטנ  םהיניב וקלח םלועה ןמ ותוא איצוהל בשחש
 יוכו ןיק םקיו יאנש וגרהו וילע דמעש דע ילש וז רמואו וירחא אוהו םירהל ץר ילש ךותמ אצ ול רמאו ופדור
 חור איבמ ת"בקה היה ךלוה היהש םוקמ לכב ץראב היהת דנו ענ ורסח המ ונאובי רפח יכ עדי אלו והגרהיו
 ולא תודגאל זמרו ,םש ריומש ייעו 'וכו םלועה ןמ ותוא ןיאיצומש דע וירחא ןיפדורו ותוא ןיכמ ויהו ולגרל הער
 אל םאו ביטית אל םאו םגרתש ינויה םוגרתב רבכ אצמנ .םלוע לש וקולח לע ביר יובדב לבה םע ןיק סנכנש
 דועו ,85 דצ ןעשוירפ 'אצוה ר"הדאד ירפס ע"יעו 151 דצ ןוליפ לע דעירפגעיז 'חה רפסב 'יעו ('ןגוהכ קולחמ
 לאו ריואב חרפ רמא הזו שובל התאש המ טושפ רמא הז .שולח רמא ןיד 4 :שייייעו יבו 'א י"רתב תרחא הדגא
 הייעפ ןמקל ומכ שולחו ;חו ר פ רמא ןידו שו ל ח רמא ןיד "יגה םש ג"המבו 'ב שלח 'ע ךורעב םגו ,ץראב ךומעת
 תא טשפהו סשו 'וכו שילחיו (ף 'א ארקיו) הלועה תא טישפהו יב י"רת ןכו .יומוק היקלטו הריפרופ שלח ל"יכב
 ןיא 6 :נ"חעו חרפ רמא ןידו ץולח רמא ןיד 'יגה איי רעש הדיקעבו ק'דרבו ,'וכו שילחתו (ויכ 'כ רבדמב) ןרהא
 הדש 'וכ ברחו יונב שדקמה תיב ה"בקה ול הארהש הדש חירכ יוכו חריו שרדב היספ ףוס ןמקל ןכו .'וכו הדש
 םהינש אנוה 'רו 'רב הדוהיש 'רנ .הנושארה הוח לע 8 :'א ח'פ-םיחספ ע"יעו שרהת הדש ןויצ א"דכ ברח ירה
 שרדה ןכו ,תייפיבו פיייכ "יג 'יעו השא וז הרשו הדשב םתויהב יהיו ביתכדמ ןיניידמ ויה השא יקסע לע ישרד
 םג 'יעו וכו הרענה תא שיאה אצמי הדשב םאו ינש הסרואמ הרענ לע אבש 'וכו הדשה ןמ ושע אביו גיספ ןמקל
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 ויניעב םכח שיא תיאר םעט המ יריד ןידה רמוא [וכקעב הלתמ] ורעשב ןקתמ ויניעב שמשמ
 ןונמ תויהל ופוס ותורענב ורצי תא קנפמש ימ לכ ןיבא יר רמא .(בי וכ ילשמ) ונממ ליסכל הוקח
 םא רמא אנינח יר :(אכ טכ סש) ןונמ היהי ותירחאו ודבע רעוגמ קנפמ םעט המ ותונקזב וילע
 ךילע הלעמ ינא ןכ התישע םאו .(ג וכ היעשי) רוצת ךומס רצי הרות ירבדב והימור ךקיחסהל ךרצי אב
 וניאש רמאת םאו ,רוצת אלא רוצנת 'תכ ןיא (סש ם) םולש רוצת םולשה תא תארב וליכ
 התאו ותקושת ךילאו הרותב ךל יתכתכ רבכו ,(סשפש) חוטב ךב יכ רמול רומלת ךתושרב
 הלעמ ןכ תישע םאו ,ךומס רצי הרותב והחמש ךקיחסהל ךרצי אב םא רמא ןומיס יר ,וב לשמת

 (פייכס) .וינכ כ סיעשי 'קני 8 | : יב ב"כ סכוק | ,סייכ עיכ ילשמ יכיכע 'קלי | ,ב"יקקפס יכ ילטע 'קני ,סט ילטפ יקי 5
 :'3 יל ןיעודיק ,סט סכוק

 הלתמ * | | (םילהת) מא ןקתמו | "ל םשמשמ ,כ1 וב שמשממ .מיאְחְד שמשממ ,עפ [שמשמ 1
 ,(םילהת) מ וביקעב הלתמו ,יכא ויבקעב הלתמ , וביקעב . . ,* ךובקעב אלתמ ,ן וביקעב הלתמ [?ךעזךפ וכקעב
 (1 המ) יאמ ,יכ [סעט המ | ץ יליד | ןידח | .ע רמא ,ל 'א .יכנחפְ רמוא אוה [מא רמוא* | ליל
 | פ ולאמשב ליסכ בל 'תכו ונממ . . הוקת .מָל וגו [יכנאְד"ל ונממ--הוקת *2 | מא 'אנש ,נְד הימעט
 ,פ ןונמ וילע | כ ןקתמ אוהש ,מא ןקתמש ,י קתממש ,ינְח קנפמ אוהש | 'א ןיבא רב ימא ,כז ןובא
 (מ?א אחא) אייח יר יבד ןכש ₪ [ןונמ | מכאפ ינש ,יִזז אמעט יאמ ,ָך הימעט יאמ 8 | םיכנאז וילע התומ

 י?אפ אננח ,'א אגניח) הגניח 'ר | מא חבטאד (מ"א אירטמיגב) אתיב אפלאב ןונמ (*א ארהשל) אדהסל ןירוק
 ,י?ךיאחפד ךקיחשהל .כג [ךקיחסהל 4 | יָנ אפפ רב אננח 'ר ןומיס 'רו אפפ רב אנגה 'ר , כאפְד אפפ רב (כ אנינה
 ןכ תישע םא .., [הרות 5 | יוהכמס , ןְזְ והחמש ,ךְד והחד ,*ךַא והחמר ,בפ והיחמר ,!ך והמר | ?א ךקיחצהל

 רוצת אלא--סאו | א םולש םולש . . ,ך םולש רוצת ,] רצת ,ןדַפ [רוצת | ך םולשה תא תארב ולאכ ךילע ינא הלעמ
 ןאכ 'ותכ ןיא םולש רוצנת [רוצת--רוצנת--רוצת | יכאפךולאכ ,ןזח וליאכ [וליכ 5 | ינא הלעמ ןכ תישע | יד יל
 רצת אלא . . םולש ,כ םולש רוצת אלא כ''כא םולש ,ף םולש םולש רוצת אלא ןאכ 'תכ ןיא . . רוצנת ,ְזְד םולש רוצת אלא
 /?ך'א [יתבתכ | ְך רבכ [רבכו--דומלת 6* | יִאְד םולש םולש אלא כ'כא (יםולש רוצת) םולש ,] םולש םולש
 ,יגאדד ךקיחשהל , כ [ךקיחסהל | פיל ..ןומיס יר | לוגו [ךךוב--התאו* | ל'ל [הרותב** | יךילע | יכג?אחפךיתבתכה
 | (!ך יל וגו םולש--םאו) כ'א םא | א םולש םולש רוצח ,ָך םולש רוצת ₪, [ךומס | יכגאָד הרות ירבדב

 וז ייגו ,"ןייניעד ןימשמוש םיניע תולילכח ןושלמ שרד םש מ ש מ א'ס, ןשי בתכב ל"יכ ןוילגב ףסונ שמשמ
 העשבו ('איטלפ עצמאב אלא ןירדצל ךלהמ ער רצי ןיא אינת קתעוה םשו 109 יומע לודגה ירדמ י"פע תמייוקמ
 וניאו ומצע היבגמ ובקעב הלתמ ייפ עיומבו ,אוה יליד ןידה 'מא וביקעב (?חלתמ ויניעב (?ם ס מ סמ םדא האורש
 ןוכנו ,ופוג היבגמ שרפמ י'כ רייב ייפבו ,לעפתא ןושל אלתמ שרפמש ל"תמע לעב ךלמנ ,וירחאו ,ץראל ובקעב עגונ
 שרוד .'וכו שיא תיאר :ילש הז .ידיד ןדה 1 :  לדוגא דצב בקע ךליל הואג ךרד  הלעמל ובקע הלות כ"ט ייפ
 .םכח אוהש ובלב רובסש ויניעב םכח שיא תיאר י'כ ריב 'יפב שרופמש ומכו ונממ ר"הצי לש ותוקת וגממ ליסכל הוקתו
 אייסקתת יר ילשמ 'קליב .ןיבא ר"א 2 :וילע טולשל ר'הצי לש ותוקת וגממ ליסכל הוקת הואגב ומצע תא הפימו
 וכו קנפמ אותש ימ לכ ןיבא רי'א ייגה כי'ג ב"סקתת 'ר םש ןכא ,'וכו ורצי תא קתממש ימ לכ א ב א ר"א אתיא
 ותירחאו שרוד ןכו  ןודא טילש ןונמ ייפש עמשמו ןונמ 'ע ךורעה 'יגו 'יסופדה ייג ןכו  .וילע ןונמ תויהל | : ני'חעו
 תויחל ייגה יריכמ 'קליבו תומוקמה ינשב ילשמ יקליבו י"כ בורבו ,גייבלרו ישר 'יפב םש ילשמ ייעו ןונמ היהי
 ז"'חועב םדאל ותיסמ ר''הצי ןתגוי ריא ינמחנ רב לאומש ר'א םש הכוסב רמאמה ותמגוד שרדהו ,וילע תתומ

 ודיב רוסמ אוה ירה הצר םאש םדא לש ודכע אוה רי"'חצי י"שריפ) ודבע רעונמ קנפמ יגש ב"הועל וילע דיעמו
 מייכבו ,(י"'שריפ שייייעו) ןונמ הדהסל ןירוק אייח 'ר לש ח"בטאב ןכש ןונמ היהי ותירחאו (וב לשמת התאו רמאנש
 ןכש 'וכו רי'חצי ןנחוי ר'א םש סרוג הייכ ייס מ"הונמבו ,יוכו ןירוק אנינח רב אחא 'ר יבד הבטאב ןכש םש ייגה
 יעו םש ךורע 'יעו הדהס ןונמל ןירוק איברעב ןכש .ירמא אנינח ר"'ב אחא 'ר יבד הדהס ןונמל ןירוק ח'ב ט"'אב
 ,(812 רצ םש רעשיילפ 'חה תופסוהבו 152 רצ גיח ל"תמע עייעו) םש הכוס סידו ביסקתת יר ילשמ 'קליו חי"'בטא
 יבו יא אייכ ייג יפל רייבב ןאכ םג 'וכו ןירוק אחא 'ר יבד אייח 'ר יבד נ"חבו רחא ןונגסב אתיא 'וכו ןכש רמאמה ףוסו
 ייעו תילאמש ןייש םוקמב ךימסב הביתה תביתכו ,שאר תולקו קוחש ידיל ךאיבהל .ךקיחסהל 4 :  יריכמ 'קליו
 סמר .לעפמ אוהש ליינו ליייכב ה"כ .ותימור : ךקיחסהל םש איגופב ייגה ןכו ,חרעסה ןמ הידב 28 דצ ליעל י"מב
 הארוהו ,והיחמור 'יגח םש איגופבו ,('ט ח'ע םילהת) תשק ימור (יא ויט תומש) םיב המר ןושל והימר לי'צש וא
 ררצ ןושל רוצת הלחת שרודו ,'ב םמר 'עו חמר 'ע םוינעזעג ייעו (ותחמר) והיחמר והמר והימור 'יגהל תחא
 אנינח 'ר ןומיס 'רו אפאפ רב אנינח 'ר שרפמו סרוג 110 'ומע לודגה 'דמבו ,הרות לש התמחלמ וב רגתתו והרוצת
 דעל םיכומס ינש הרות אלא ךומס ןיאו ךומס רצי 'אנש הרות ירבדב והיחמר ךקיחשהל ךרצי אב םא 'מוא אפפ רב
 .והכשמ הז לוונמ ךב עגפ (םא ינב) םא םש ןישוריקו הכוסב לאעמשי 'ר יבד אנתדכ שרדהו ,'וכו תישע םא םלועל
 םאו הריצי ןושל רוצת םולש רוצת שרוד דועו ,'וכו ץצופתמ אוה לזרב (םאו) םא חומינ אוה ןבא םא שרדמה תיבל
 ןיא רוצנת ג'המבו ,םש איגופב ייגה ןכו ,רוצת אלא רוצנת 'תכ ןיא םולש רוצת םולשה תא תארב יוכו ןכ התישע
 !םולש םולש אלא כ'כא םולש ייגה תשבושמו ,חי'ר קיידמ וגיא םולש םולשו) וכו רמאת םאו רוצת אלא 'יתכ
 רוצת ךומס רצי ינש םולשה תא תארב ולאכ ךילע ינא הלעמ ןכ תישע םא הרות ירבדב והמר 'יגה ר"פד שרדמבו
 רי'ב 'יפבו ,(וידב ףסותינש ומכ 'וכו ןכ תישע םאו סעפה .דוע םולש רוצת רחא גיל םשו וכו רמאת םאו םולש
 והתימהו (א'ס 'יפב ריפדב ה'כ) והדדח והחמר ךלישכהלו ךילע גיעלתל ךקיחשהל ךרצי אב םא שרפמו סרוג
 הלעתו הרותב ארקת םולש רוצת (איייכ ר'ב ייפב הייכ) ךמע בורקו ךומס ערה רצי םא ךומס רצי הרות ירבדב
 ,עלבומ ף'לאהו וליאכ ומכ .וליכ 5 :רוצת ךומס רצי ונינפלש "גה יפל ןווכמ וניא ושוריפו ,'וכו ולאכ ךילע
 וזו .תרותב והחמש 7 |: 819 רצ בייח ל"תמע 'יעו וליאכ לצא וליכ םש םג אצמנו ימלשוריב תלגרומ וז הביתכו

 3 אָיְטְלַפ. ל םַסְמַסְמ. ל הָלְמִמ



 21 וד בכ חשרפ תישארב

 אוהו םגמנתמ הריטרפ ירמו םנמנתמ הימרג ריבעו הריטרפ ימוק היל ביתיו ליזא ,הלרשמל ןיערי

 רב אבא יר רמא : היב ךלהמו הלוגיע יפס חכתשמ אוה  ןונותמצמ הימוהד דעו אערא הלוגיע טימש

 רחא חקיפ רבע ,ךלעד המ בה רמא אוה רבעד לכ ,םיכרד תשרפב בשוי היהש ףופש םיטסילל ןדוי
 רודו .לוכמה רודו שונא רוד  ,ערה רצי דביא תורוד המכ ךכ  ,ותתכמ ליחתה תלחות וב ןיאש הארו
 6 'וגו וירצ וינפמ יתותכו ריהה ותתכמ ליחתה תלחות וב ןיאש הארו םהרבא דמעש ןויכ  ,הגלפה
 םדא האורש העשבו ,איטלפ עצמאב אלא םיררצל ךלהמ ערה רצי ןיא ימא 'ר רמא : (רכ טפ םילהת)

 ,סט סילסס יכיכע 'קלי = ,ס"קקתס יכ יכטע קלי 6 =: זייל יס ע"פ .סילקס יכיכפ 'קלי ,סמ סינספ 'קלי = ,סש וקלי 2
 : 3" וכ י:טע יכיכו 'קלי

 ;י'ְד אלדתשמל ,?ך'א אלה ,כ הלדשימל ,(םילהת) יא אלה .פ [הלרשמל | פד ןיעדיד .י"רעכא [ןיעדי 1

 [הריטרפ* | י'איבג .רגאפדימק .ע [ימוק | ירעכגאד יל .ל הל [פ היל * | ע ביתי | (םש) יבא לזא | נע אררשמל
 ,נ) אריטרפ | םיראמו | ל דבעו |דיבעו ** | ארה , ) הרטלפ ,(םש) ו'ךְד ארה .פ הריטלפ ,2 ארד ,ל הרטרפ ,נ) אריטרפ
 ,אדך אעראא :פ היערא ,כג [אערא | א הילוגיא ,2 הלגא ,פ הלוגא ,יש גְ אלוגיע 2 | י ארטלפ , 2ך אריטלפ ,'כ הרטרפ
 ןיתימצמ הינוהד ,2 ןיתתמצמ הינוחד ,1 ןיתתמצמ (?הינוה) המוה , ןינותמצמ הימוהד | י אעראד ,ש אעראל
 /ש ןיתמצמ ןוניאד ,1א קתתנמ . . /?א קתתצמ הינוחיר ,פ ןיתתמצמ אטיהרד ,'ך ןול תימצמ אנוה ,ך ןול
 .יעפד אלוגע | ע ל ,יכגא יפפ :ך ופפ .שפ'ד [פפ | שעב חכשמ | ?א הוה | י ןיתמצמ ןוליאד
 רב | (םש)יהיל ;:יכפְל הב [שע גאד היב * | "א ךלהסד | 'א אלוגא ,*א אל- ,'כ הלוגיא ,ש] אלוגע
 (מ םיט) סיטסילל ,(םש) 1ו םיטסלל 21 סטד פל םימד ,ןע סטסילל |סיטסילל * 8 | *ךד יל .מ (סש) יכגאחפ [ןדוי
 לע | י םטפלל . . רציה ,ְך סיטסלל ('ך ייטכלל) המוד הזה רציה ,'א דחא םיטסילל . . ,ץֶד סיטסילל לשמ ,מ?א דחא
 ,ןח [רמא אוה | (םש) י ליזאד ,ו הב רבע הוהד [רגעד | י ןאמ לכ .ך ןמ לכ .מ (םש)ירכנאזדפ [לכ | (םש) ו תשרפ
 | ח ל :א יל בה [בה | יליא ,מרכגא היל (כ ימוא) רמא (ךא הוה) אוה ,(םש) יִד רמא הוה .פ רמוא אוה
 ליחתה | יִד םולכ ול לוזגל תלחות וב .1א וב תלעות ,(םש) יפ תלעות וב :מ"א וב תלחות , גְזך [תלחות וב 4 | זך ךילע
 לובמה רודו | 2ג = ףוגא ויאנשמו וירצ . . ד"חה ,א =. וירצ וינפמ יתותכו דיהה [ךכ | מא ותתכו [ותתכמ

 | (סש) ו אבש [דמעש | מָא ןויכו 5 | ך לובמה רודו הגלפה רודו ,יכגְזְד הגלפה רוד .. רוד .שאפ [הגלפה רודו
 ,(ילשמ) מיכג'אפ ד םדא האור אוהש [עֶזְד םדא האורש * 6 | (םש) י תלעות | מירכגאְ וניבא = .(םש) יפ [םהרבא
 | 2 האור םדאש ,(םילהת) מ םדאה תא . .

 ותוא םיאורהש דעו ('ג ערא יע ר''תמע 'יעו) ןותחתה םחל רככ טמוש אוהו םנמגתמ תונחה לעבו םנמנתמכ ומצע
 תתפל ןכ ומכש תיפיב שרפמ רמאמה תנווכו ,וב ךלהמו רככה תא ףטוח אוה אצמנ תורככה 'ולכ םתוא םיצבקמ
 םואתפ עתפו ועינכהל ותוא ףודרלמ שאיתמ םדאחש דע םולכ ול השוע וניאו ןשיו ץבורכ ומצע השוע ץבור תאטח

 ,הי ב ךלהמו רמאמה ףוסבו הי ל ביתיו יתהגהו ,אטחב לפנ רבכ ררועתהל םדאה אבש דעו המ אטחב ןפינכמ 1
 ךומסב ומכ הרי טרפ ימוק יתהגה ןכו ,הל תקפנו ה"דב 158 דצ ליעל י"מב ייעו ירצב דוקנו הב בותכ לי'יכבו
 גיכ ט"כ תומש 'א י"רתב ןכו .הלוגיע 2 : אריטרפ םימעפ 'ב 'יגה 'י טרפ 'ע ךורעב םגו ,('י"ל אוהו הריטרפ ירמו
 דצ ג'ח ל"תמע 'יעו ימלשוריה ןונגסב אלוגיע לוגיע תארוה ןכו ,ארדיסב ןילוגע תיש 'ד 'מ םשו םיחלד לוגעו
 .ןונותמצמ הימוהד :ע'צו ףילאב יוכו הלוגא ג"חב ןאכ ןכו אתיפד לוגיא דחו לייכב ייגה ט"מפ ןמקלו ,7
 א'הב ופוסב בותכו (ףעל ח''אר ידידי יל בתכ ןכ) איימח ומכ הימוהו תמצ 'ע לי'תמע ייעו םתוא םיצבקמו םיפפאמ
 :ני'חעו תירקיעה וז "יג ןקתל תואסריגה וברו ,תמצ יעב ךורעה 'יג תמכסמ וז 'יג םעו ,ל"יכב תלגרומה תביתכה יפל
 יח דיל םירבד 'א י"רת ומכ ןושלה ןונגסו) ינוניב אוה יפסו ,ר'פד שרדמבו פ"יכב ה"כו .יפפ חכתשמ אוה
 רי'ב 'יפבו ,רכתשמ םישדח 'יסופדב שבתשנו 'כתשמ םפדנ ו"דבו ,זחא ףטח ןאכ יפס תארוהו ,(ןילכא וחכתשה
 לטונו רתוי תפה ןמ בלכה אצומ ןישוע ןהש לובלב ותואב תפה תא ול לוזגל ןיסנכתמ םדא ינבש דעו שרפמ אייכ
 לוזגל ןיסנכתמ םחש דועבו ןושלה טייכ רייב ייפבו ,נ"חעו יפ ט ח כ ש מ אוה וינפל ייגה היהש עמשמו ,ןל ךלוהו
 דוע ףסונו הרהמב ןושארה לכוא 'יפו) רכתשמ סרג ליז י"שרו כימב בתכש המו) ול ךלוהו רככה לכוא בלכה יוכו
 ייפ תמצ 'ע ךורעמ איבהש המ ןכו ,ינפלש י"כב אלו ספדנה ריב 'יפב אל אתיל 'וכו ךלוהו וינש ןיב רחא ספותו
 שבתשנש 'א אייכמ ץוח) שרדמה י"כ ראשב היכו .ןדוי רב אבא 'ר :ונינפלש ךורעב אתיל 'וכו לכוא אוהש אצמנ
 לעבש 509 דצ בייח א'הגאב רעש אבא ר"א םיסופדח 'יג 'יפלו ,םש יריכמ 'קליבו םילהת יקליבו (ןדוי ר"א וב
 ערהל חכ וב ןיאש ךרב לפשו ףופכ ןלזגל לשמ .ףופש סיטסילל 8 : ןוקית ךירצו אנהכ רב אבא 'ר אוה רמאמה
 ליחתהו תלוכיו חכ וב ןיאש הארו דחא םכח רכעו ךילעש המ יל ןת רמא אוה רבעש ימ לכלו 'וכו בשוי היהש
 ףופש תלמו ,'וכו םהרבא דמעש ןויכ 'וכו דביא תורוד המכ ץבור חתפל אוהש רי'הצי אוה ןכו ןלזגה תא תופהל
 םדא ינב ימיב אלא םיפיפש םדא ינב ימיב םלוכ ואב אל (דיספו מייפו) הייכפ .ןמקל אתיא ןכו ר"בב תלגרומ
 ךורע ייעו , 'וכו ויח ןיפופשו םיווד סיפ ןמקל םיסופדה .יגבו ,'וכו ץראב תופופש ןהילגר ויהו ה''ספבו ,'וכו םירוביג
 םולכ ול לוזגל תלחות וב ןיאש 'וכו ףופש םיטסילל המוד הז ה רצי ה שרפמ טיייכ ר"ב "יפבו ,'ז ףש יע
 הגלפה רוד םדקוה 'יסופדה 'יגב .הגלפה רודו לובמה רודו 4 :  ןאכ טוקליו 'יסופדב ןכ ףסונ ושוריפ יפכו וכו ליחתה
 בתכב יטיש יניב ל"יכב ומלשוה ולא תולמ .תלחות וב ןיאש הארו 5 : 82 דצו 80 דצ ליעל ני'חב םג 'יעו לובמה רודל
 יפל רמאמה ךימסה םילהת 'קליבו ,םהרבאב רתופש 'וכו וינפמ יתותכו מי'לכ לשמנבו לשמב ו ת ת כ מ ןושלהו ;ןשי
 (ד"תמרל רייבל ןווכ קפס ילבו) ריבמ קיתעה 587 דצ איגופבו ,םהרבא הז שרדה יפל ףיסוהו וכו וינפמ יתותכו
 חישמ אביש ןויכ המלשו דוד ןושמש הגלפה רודו לובמה רוד שונא רוד ליפה ןירובג המכ ר"הי דביא תורוד המכ
 :ודי םיב יתמשו ונרק םורת ימשבו ומע ידסחו יתנומאו ףוגא ויאנשמו וירצ וינפמ יתותכו ד"הה ותתכל לחי דוד ןב
 ,'ג לת 'ע ךורעב ה"כו יתהגה ןכ .םדא האורש |: (?בותרה עצמאב אלא םש םייוצמ םדא ינב ןיאש .םידדצל 6
 תלמלו ,ורעשב ןקתמ ובקעב חלתמ סרוסמ םש ךורעבו ,ובקעב הלתמ יתפסוחו ,ויניעב ש מ ש מ 'יגה םש םגו

 3) חס 000. | ?) 066
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 ותואלש ואטה ואל םאו ךל לחומ ינא ביטית םא אלה איד ,הללק תאש ביטית אל סאו
 האטח יופכ עשפ יושנ ירשא רומומ דודל ןועמש יר םשב היכרב 'ר  ,שדגומו שודג שיאה
 : ונממ הובנ ועשפ אלו ויעשפמ הובג אוהש םדא ירשא (א בל םולהת)

 158ךכ רחאו הכקנכ שח אוה הליחתב ,ץבור אלא ןאכ 'תכ ןיא תצנוו ץבור תאטח חתפל
 הניפסלש וז עלקכ השענ ףוסבו איכוכלש טוחכ השענ הליחתב הביקע 'ר רמא ,רכזכ רבגתמ אוה 6

 . הליחתב קחצי 'ר רמא .(הי ה היעשי) האטח הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשומ יוה ריהה
 (ד ני ביש) רישעה שיאל ךלה אביו דיהה תיבה לעב ךכרחאו תרוא ךכרחאו יינפכא השענ אוה
 ,חרוא ירה (סש םש) ול אבה חרואל תושעל ווקבמו ונאצמ תחקל למחיו ,הכלהמר לגו
 ימורב ןיבלכ תיא ןוירמ רב םוחנת יר רמא :תיבה לעב ירה (סש םש) וילא אבה שיאל השעיו

 : סייפס 'כ סיפקם 'קלי ,סט עוקלי 9 :ינ ב"כ סכוכ 6  :'נ ע"5 ןיכדסנק ,'5 כ"כ סכוק 5 : סט וקלי 4

 | יל אלה | ך רמוא 'ר [א'ד " | ְֶד המשא ןוע םתוא ואישהו 'יתכד = .יכגאח'ד [הללק | ל ביטת ['אפ ביטית * 1
 [שיאה 2 | כ ביטת אל ,!א ביטית אל [ואל | ךכ נא ךיתונוע לכ לע .יפד ךיתונוע לע -. [ךל | ל בטית ['אפ ביטית *

 ןועמש יר םשב [ןועמש יר םשב | רפְד שרוגמו שורג .ל שרגומו שורג ,!ךָנֶא שדוגמו שודג [י שדגומו שודג * | א עשר

 [הובג | ירכנפְך םדאל וירשא .?א [םדא ירשא 8 | "א ליכשמ [רומזמ | פ יל .כנלאְָד ימא רב (%א לאומש)
 ,אחפ [תצבור 4 | ש וילע [ונממ | ש יואשנ ,א לודג [הובג | שר ועשפ לע .יכנאפְד ועשפמ | ש יואשנ ,א לודג

 | אפ יל אוה 5 | .כגא ףוסבלו [ךכ רחאו | אפ 'ל אוה | גד - תאטח .יראחפ [ץבור | כד =, תאטח
 [טוחכ 5 | ך המוד ,ןְזְך השענ אוה .כאפ [השענ | ל הליחתכ :כאפְד הלחתב [1 הליחתב * | א רובגכ [רכזכ
 | 5 ךכ רחאו .כנאד ףוסבלו ,ז [ףוסגו | ך שינכע ,כ איכוב /.ח היד ,/ךנאפ'ד איגוכ .ב [אינוכ | ך טוחל

 | ליוגו ,7ך האטח . . תותוכעכו . . ילבחב [כ א האטח --ילבחב * 6 | כאחפ יל .ך רזה ,ג'א [וז | כנא 'ל השענ
 ,5 ינסכא .אחפ יאנפכא ,1 [יינפכא | כאפ יל אוה 7 | ל הליחתכ , הלחתמ :כָאְד הלחתב [פ הליחתב *
 | גחד -. השענ אוה ,כ = השענ .אפ |לעב | נז -, השענ אוה [חרוא | ך-ל .כגאחפ [ךכ רחאו | ך ל
 שיאל . . אבו ,א יאנסכא ירה רישעה שיאל ךלה אביו ,₪ הכלהמד לגר ךליה אביו [הכלהמד --- אביו
 | גנפד השעיו שרה שיאה תשבכ תא חקיו [השעיו 9 | ך יל ,םבַנְזְ רישעה

 ןכו ,נ"חעו 'וכו ואישהו 'יתכד הללק 'וכו ןרהא אשיו א"דכ הכרב ו'דב ופסותינש היארל םיקוספה גייל ריפד שררמב
 = רמוא יר אתיא ו"דו ר"פד שרדמבו ,'וכו םא אייד טוקליבו י"כ ראשב ה"כו .וכו אלה א"ד 1 : קידרבו ט"קלב וקתעוה אל
 ינא ביטית םא וינפל וירחאלו וינפל תאש הז שרדב כ"ג שרודו ,(96 דצ ליעל יי"מב ייעו א"ד ןמ איר שבתשנו)
 הליחמ ןושל תאשו (נ'חעו ךיתוגווע לכ לע ךל לחומ ינא 'יגה ק"ךרבו ,587 ףד איגופב קתעוה ןכו) ךל לחומ
 0 ייפב שרפמרכו שדגומו שודג שיאה ותוא לש ואטח ואל םאו ויוחאלו ,'וכו אושנמ ינוע לודג וכו ןוע אשונ ומכ
 שודג םש איגופב קתעוה ןכו טוקליה יג "פע שדגו מו שודג יתהגהו ,האס ןושל תאשו ותאס אלמיש ר"'ב
 ת'פיבו ,שרוגמו שורג "גה ו'דו ר"פדבו ,טיייכ ר"'ב 'יפו :ג'יכבו 'בו 'א אייכב 'יגהש ומכ שדוגמו שודג ק"דרבו
 ְ יתאצמ אל תילדב ךורעה 'יגש א'אב ןכו ךורעה .ג"הו שימו ,וירחא וסיפדה ןכו כ"מב הגוה ןכו שדוגמו שודג היגה
 ויה שדקמב ויהש תודמה לכ ('א דיל הטוס) ןילועו ןישדגנ םימה ויהש קתעוה םשו ,שדג יעל ונווכ ילואו ,ךורעב
 כ ןוילגב ריפד טוקליב ןמסנ ןכו ,שידג ומכ הדמה ןמ הלעמל הלועש תפסות םש יפו (ה"מ ט"פ תוחנמ) תושדגנ
 90 אלו 'וכו םדא ירשא 'ןכו דודל ש"רשב היכרב 'ר רמאמ ןאכ איבמו ,'וכו הלוע תפסות 'יפ ךורעב ונינפלש רמאמל
 | "- בוטית אל םאו ךעשפ לע יושנ התא היהת תאש ביטית סא ןכ שורדְל שי סגו ,שדגומו שודג הזו ונממ הובג ועשפ
 | בותכ ארקמבו רומזמ דורל 'יגה וידו ריפדבו  כיייכו גייכו 'א א"יכו לייכבו) ר"ב 'יפב ייעו ךילע יושנ ךעשפ תאש
 רמאמהו ,ןישוריג ןושל תאש ןיאש השק ץראב דנו ענ היהיש (שרוגמו) שרגומו שורג שרפלו ,(לי'צכו ליכשמ דורל
 םג "עו 'וכו אלה א'ד רמאמה קתעוה אלו הז רמאמ ה"יכב קתעוה ןכו ,עי"פב רוביד אוה 'וכו תאטה חתפל
 לודגה ירמב רחא שרד דעו ,י'כ ראשו םיסופדב 'וכו תאטח חתפל ר מ א נ ש ייגה תשבושמו ,הנוהכ יתבבו טוקליב
 : וכו תחפסלו תאשלו 'נש תערצ אלא תאש ןיאו ביטית אל םא תאש ואל םאו בטומ ביטית םא אלה 107 "ומע
 ו .איכוכ לש טוחכ 5 :רכזכ כ"חא רבגתמש ץבורו הבקנכ שת אוה הליחחב תאטח שרודו ,רכז ןושלב .ץבור אלא 4
 [' 4 ימא 'ר רמא איככ 'ע ךורעה "יג יפל םש ןירדהנסו הכוסב שרדב היכו ,א"בא שרדמ ןוילגב א"ס םשב ןמסנ ןכו
 ףוסבלו אי כו ב לש טוחל המוד הליחתב רי'הצי יסא ר"א הכוסב ייגה וגינפלו ,אי כו כ לש טוחל המוד ערה רצי
 . 5 *  תובעל חמוד ףוסבלו אי בו 5 לש טוחל 'וכו יסא ר"א ןירדהנסבו 'וכו ןועה יכשומ יוה ינש הלגעה תותובעכ המוד
 קתעוה הז 'יפו ,איכוכ ארקנ ('ךורכ ברעה וילע תכסמה שפנב גרואה ךילשמש ילכה 'יפ ךורעבו ,'וכו הלגעה
 אחיא איכוכ 'יגהו ,איכוב ארקנ 'וכו ברעה וילעו 'וכו ילכה 'יפ איבוכ לש טוחל המוד אתיא םשו ,הכוסב חיר ייפמ
 שיבכע ייפו איבוכ 'יגה ןאכ םירפסה בורבו ,םש 'שה ךורעבו םש ןירדהנסו םש סירב ייעו מ"יכב םג םש הכוסב
 :יתהגהו ה ליה תכ ךומסבו ןאכ שבתשנ לייכבו ,('ה ט"ינ היעשי) וגראי שיבכע ירוק ארקמבו ,ו'דב 'יגתש ומכ
 אוה ערה רצי הלחתב פג לי שיטירבב 1889 יטנעירא ץבוקב קתעוה ןכו י"כ ראשב היכו  .יינפכא השענ 7

 תחתיה ייכ ר''ב ייפ לעב ינפל םגו ,תיבה לעב כ"'חאו חרא כ"חא ינסכא השענ םש איגופב ןכו 'וכו יאנסכאכ השענ
 (?העש יפל תיבב ןסכאתמה (ינסכא השענ אוה אייכ ריב 'יפב) יאנסכא ישענ הלחתב רמאמה שרפמ םשו וז יג
 ךלהתמה שיא ונייה הז קוספ רמאנ ערה רצי לע ךלה אביו םישדח וא שדח תיבב בכעתמה חרוא השענ ףםוסגלו
 ,וכרדל ךלהתמה פ"יכבו ל"'יכב הכלהמד לגר ייפ 'רנ ןכו ,תחא הניל םא יכ וזיפשוא תיבב בכעתמ וניאו וכרדל
 יישריפו 'וכו ךלה אביו 'גש שיא וארק ףוסבלו חרוא וארק ףוסבלו ךלה וארק הליחתב אבר רמא אתיא סש הכוסבו
 .ןיבלכ תיא 9 = : 110 דצ ליעל י"מב 'יע תחא הביתב ךכרחא תביתכו ,ומע ןסכאתמ וניו וילע ךרד רבוע ךלה םש
 תשועו תפ וב ןירכומש תונח ינפל בשויו ךלוה בלכ םדאה תא תותפל תולובחת אוצמל ןיעדויש ימורב םיבלכ שי

 1) \/6009802186ם0מ. 5) 6%.
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 (ב ו ארקו) הלועה איה הלועה תרות תאז אנינח 'רב יסוי ירל היל עייסמ איירק ןידה ףא יול יר
 ובירקה רשא (אי ז םש) םימלשה חבז תרות תאו םימלשל הייתא איה דכ ,םיבירקמ חנ ינב ויהש
 : אבלו ןכימ (םשפש) ובירקי רשא אלא ןאכ 'תכ ןיא

 : ונממ פייפנ ותחנמ לאו לבה לא ייי עשיו
 : ונממ סייפנ אל העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו (ה
 | : דואכ ושענש וינפ ולפיו [דאמ ןיקל רחיו]
 ,הכוב תאש ביטית םא אלה ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל ןיק לא ייי רמאיו ( ו

 : דיי ייפ סלכ יכפפ ,סש עוקלי 7 : סט עוקל 6 :סע עוקל 5  :ו"ל 'כ עוקלי 4

 [כנ 'וג * | כגפל אייעסמ [יאד עויסמ * | אד אוק .כג הירק .'פ ארק | נכאפדיל ,י [ןידה ףא 1
 אוה ,ך יתא .ךכגפ איתא איה | (א 'ל םימלשל - - דכ) גפ ךכ ,יךדדכו | 5 חנ ינב ןיבירקמ 2 | אדל רב
 ,ג סייפינ .חפ [סייפנ 4 | רגאפ ךליאו ,יִד אבהלו | כ ייל בירקי 8 | 1 -. םש ייתכ המ [תאז | י םימלש יבגל | * יטמ
 [יכנאפְד דאמ--רחיו * 6 | יונמה | יאָד סייפתנ , ן סייפינ ,כזדפ [סייפנ 5 | ?ך ומע ,י ונמה | יךא'ך סייפתנ

 | (ךומסב ןכו) יכנ"אָד םיטת 7 | "ל םידואכ ,?ךאפ רועכ .'י"ךכגחד רואכ | ירכגאחפ השע .ד ושענ | חל יל
 | אפ םכרבוו םעה לא וידי תא ןרהא אשיו אידכ = 5*, נזְ ד [הכרב

 דח יול ןב עשוהי 'רו אייה 'ר ינב רמתיאד 'יגה םשו םיהבז ילבבב 'יעו ;אבהלו ןכימ בירקי יוכו בירקה
 עמש העומש המ ןידמ ןהכ ורתי עמשיו יאנתכ וכו היה ת"מ רחא ורתי רמא דחו היה ת"מ םדוק ורתי רמא
 חריו יפל ד"לפ ןמקל היגוסה הרדסנ ונינפלש ןונגסבו ,'וכו עמש קלמע תמחלמ רמוא עשוהי 'ר ריי ג תנו אבו
 וגלפיא 'ג םשו 'וכו םימלשה חבז תרות תאזו טיפ רייוב ןכו ,(יא איייכו פייכו ל"יכב יעטוקמו) 'וכו חיר תא יי
 א נוה ר"א ורתי רייגתנ תימ םדוק רמא דחו ורתי רייגתנ ת"מ רחאל רמא דח יאני 'רו אבא רב אייח 'ר
 אירק ףאו שודיח אוהש רבד וכו הדת וז ןמית יאובו יוכו ןופצ ירוע ח"בירל היל עייסמ אדו 'וכו יגילפ אלו
 חמ דוע אתיא םשו ,אבהלו ןאכמ י'יל ובירקי רשא 'וכו םימלש ותאד ודכו 'וכו הלועה תרות תאז 'וכו אעויסמ
 יר םשב יסוי ר"א יוכו םורדב ונחיו ואבי ןופצב תונותנה תוילגה וררועתישכל ןופצ ירוע ח''בירד היירקל א"ר םייקמ
 סנכנ ןתח ןיאש ץרא ךרד הרות ךתדמל ןנחוי ר"א 'וכו תבשגמ תימורד חורש ןמזב ז"הועבש יפל יול רב ןימינב
 םינוש םייונישב 'וכו ןנחוי ר"א דע םירמאמה ולא לכו ,הלכ יתוחא ינגל יתאב כ"חאו 'וכו ידוד אובי ד"הה וכו הפוחל
 םיחבזו הלוע ורתי חקיו ביתכ א"ר ביתומ 'וכו טשפה אלב ןפו ג ב םימלש 'ג םשו 'וכו ןופצ ירוע 'פ רישהשב םג
 רחאל רמא דח יארומא ירת הב יגילפ ךל רמא יסוי 'ר הל דבע המ אד םימלש םשל םימלשו הלוע םשל הלוע
 אגניה 'רו אנהכ רב אבא 'ר יוכו אעייסמ אדו 'וכו םדוק ד"מ ורתי אב ת"ימ םדוק רמא אנירחאו 'וכו ת"ימ
 תרות תאזו רמא םימלש יבג יטמ יוה דכו 'וכו ארק ןידה ףא ירמא יול 'ר םשב ע שוהי 'רו אפפ רב
 וגלפתא רמ א בר יג םשו ג'יפ ר"מבב עיייעו 'וכו ירוע ןיד ארק איר םייקמ המ אבהלו ןאכמ ובירקי רשא 'וכו
 ובירקח םימלש ד"מכ ורתי אב ת"מל םדוק ד"מ אנינ ה רב א מ ח ר"א 'וכו אנירחאו 'וכו רמא דח חי'בירו איר
 ובירקה רמא ת ד פ ןב רזעלא 'ר םש "יגהו 'וכו ןופצ ירוע החיתפב םש ריייספב איגוסה רחא ןונגפב דועו ,יוכו
 ורתי אב ת"ימ רחאל רמאד ןאמכ ול רמא יוכו ורתי חקיו בתכ ירהו ול רמא ח"'ביר בישה 'וכו םימלש חנ ינב
 א'ר ול רמא הרות ןתמ םדוק ומא לודגה אייה 'ר אב הרות ןתמ רהאל רמא אני 'ר
 אי'ה 'ר יב היקזה העש יפ לע היה רבד שודיחש הרותה ןמ ןידמל ןיא ול רמא 'וכו חלשיו בתכ ירה
 .ונממ סייפנ 4 :ש"אמר תורעהב שייייעו 'וכו םוחתינ אלו םוטישפה אלו תולועה תא ובירקה ןהיתורועב םימלש חבז וחבזיו
 סייפתנ 'יגה איי רעש הדיקעבו ,עלבומ ו"יתהו יתנייצש םירחאה ייכ י"פע םג תמייוקמ םייפג 'יגהו ,ונממ םייפתנ
 ,ותחנממו ןיקמ חוה תחנ ול היה אלו ונברקמו לבהמ ה"בקהל חור תחנ היהש 'וכו ונממ סייפנ ייפש הארנו ,גי'חעו
 ןושל וטושפכ עשיו שרודו ,'וכו אוער תוח אל הינברוקבו ןיקבו הינברוקבו לבהב י"* םדק אוער תוהו א"ת ןכו
 בוט חקלב ןכו ותחנמ הכחילו שא הדרי עשיו תהע יישרב רכזוהש שרדה ןמ איצוהל ןווכש רשפאו :הנפ העש
 תדגאב אתיא ןכו ,תישארב 'פ .שיר רשיה רפסב םג 'יעו 'וכו ותחנמ הלכאו םימשה ןמ שא הדריש 'וכו עשיו
 ייעו 'וכו חנ לש ונברקלו לבח לש ונברקל שאה הרריש םויב ונגל דרי ידוד (85 דצ אטוז שרדמ) 40 דצ שיהש
 " .ןויטודואית רבכ םגרת וז הדגא ייפעו ,'וכו שא אצתו 'פל א"ל הנשמ 'ב השרפ םיאולימד אתליכמ ארפסב םג
 188 דצ ף'זרהמל 'וכו ןעידוטשראפ 'סב 'יעו ירוסה םרפאו סעטארפאו סומינוריה לצא םג תאצמנו ,('פורשיו עשיו
 ורחי תומצעהו ומכ הרעבה ןושל רחיו שרודו ;דואכ וריחשה .רואכ ושענש 6 :228 דצ גימ קלח הימבו
 רזעלא רי'א ינכו דודל רחיו 'א היל הטוס שרדה ןכו ;('ד בק םילהת) ורחנ דקומכ יהומצעו (% דייכ לאקזחי)
 םג 'יעו וכו ףא ביתכ אל אכה ףא ביתכ םתה ימג יכה רחיו ביתכד אכיה לכ התעמ אלא הררחכ וינפ ונתשנש
 הייכו  ;כימבו רי'ב ייפב םג ייעו רוא ומכ יולכ רו א כ 'יגה יפל הרעבה ןושל רחיו שרוד ןכו ,יכ 'יס ד"פ רימבב
 רעוב אוהו ןיק ינפ לע הכה דרבה 84 דצ ןעשיירפ 'צוה ר"הדאד ירפסב הנשי הדגאו ,רו א כ השענ בומ חקלב
 ןמקל ל"יכב ומכ וז הארוהב ף"לאב םג רואכ אצמנש ףאו רעוכמו רועכ רואכ שרפל ןיא לבא ,םחופמ השעגו שאכ
 ייגהו ;,ראכ 'ע ל"תמע עיייעו (תרעכתמ 'יסופדב) תראכתימ איה ה"מפבו (םירועכ 'יסופדב) םירוחשו םידואכ מ"פ
 .תאש ביטית .םא אלה 7 :ףילא םוקמב 'ע יטיש יניב הגוה דועו םידואכ לייכב ההגהו ,תשבושמ רועכ השענ
 ,יש תחנמב ייעו ןייירוי ינשב | ביטית ךומסב םג יתהגהו ,אלה םירפסה לכב בותכ ןאכו יוכו אולה בותכ ארקמב
 רמוא  הדוהי ןב יסיא א'פ קלמעד יסמ אתליכמב אתיאדכ .ערכה םהל ןיאש הרותב תוארקמה ןמ אוה הז קוספו
 תאש וא תאש ביטית םא אלה תאש םקו םידקושמ רחמ רורא תאש ערכה םהל ןיאש הרותב שי םירבד השמח
 ביפ ז'ע 'שורי (יוכו םהל ןיאש הרותב תוארקמ ה ש מ ח כיינ ליייכב 'יגה םשו) פיפ ןמקל 'יעו יוכו ביטית אל םאו
 תכאלמד אתיירב דיימפ ב''ונ נירדא 'וכו ךידוד םיבוט יכ 'פ ךישתש ויכ ייפ חלשב אמוחנת 'א ביינ אמוי 'ג א"מ
 םא וינפל ,(תאש היידב 'ב ביינ אמוי תופסות ייעו) וירחאלו וינפל תאש ןאכ שרודו ,('א ד''צ) הוצת ריהזהו ייפ ןכשמה
 רשא הכובה הללקו הכוב םש ירפסב אתיא ןכו הללק תאש ביטית אל םאו תא ש וירחאלו הכרב ת א ש ביטית
 םגו ,יוכו הללק תאש ביטת אל םאו הכרב תאש ביטת םא אלה רמוא התא וב אצויכ ןועמשת אל םא הללקהו ןועמשת

 1) 4ע6ח00008ש.
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 ,ןוהינימש ןמ | ,אנינח ירב יסוי 'ר היל רכע המ ,ברק ובלחש רבדמ ןהבלחמו 'תכהו אנינח 'רב
 תולוע ולעיו לארשי ינב ירענ תא חלשיו 'תכ אהו [אנינח ירב יסוי ירל] רזעלא 'ר ביתא
 טשפה אלב ןרועב םימילש ,אנינח 'רב יסוי 'ר היל רבע המ ,(ר דכ תומש) םימלש םיחבו וחבזיו
 ,(י תיסש) םיחבזו הלע השמ ןתח ורתי חקיו 'תכהו אנינח 'רב יסוי 'רל רזעל 'ר ביתא ,חותינו
 יר ןונלפתיא אנוה 'ר רמא ,ורתי אב הרות ןתמ רחאל רמאד ןאמכ ,אנינח 'רב יסוי 'ר היל רבע המ
 אב הרות ןתמ רחא רמא הבר הייח 'ר  ,ורתי אב הרות ןתמ םדוק רמא ייני 'ר | ,הבר הייח ירו ייניי
 ןאמ ,םימלש חנ ינב ובירקה  [ורתי] אב הרות ןחמ םדוק רמאד ןאמ יגילפ אלו אנינח יר רמא  ,ורתי
 ירוע אנינח ירב יסוי ירל היל אעייסמ אהו ,ובירקה תולוע ורתי אב הרות ןתמ רחאל רמאד
 יאובו ,ררועתמו ןשי היהש רבד ירוע אוה המ ,ןופצב תטחשנ התיהש הלועה וז (וט ד שיהש) ןופצ
 םשב ןינכסד עשוהי 'ר ,שוריחלש רבד יאוב והמו םורדב םיטחשנ ויהש םימלש וליא (םש םש) ןמית

 :('ב יס) יכקטי 'פ סנכ סיכיטס יט ,ז"פ סלוע כדק 9 | :'6 דייכ ז"ע ,סש י"נטכד 6פליכע ,וכפי 'פ םיכ ספליכע ייע 6

 | אד ןהיבלחמו . . לבהו ,ָנֶא ןהבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו ,י ןהיבלחמו | ך הנינח | אך רב 1
 ןמ היל דכע ,1ך ןוהנמש ןמ ,פ ןהינומשמ ,י ןוהינמשמ | ך יל אניגח 'רב | פ דיבע יאמ .ְך דיבע המ | ך רבד [רבדמ ל
 ('א רב) ירב יסוי ירל * | י ביתמ ,'ךכנ ביתה .?אפ ביתיא 2 | א היל דכע (?א ןוהינמש) ןוהינימש ןמ ,ך ןוהינימש

 | יןימד .ראפד םימלש ,כ ןיד .נ [םימישש | ךרב | 'ךכפ דיגע 8 | נאפ 'תכהו | ל יל .גפד יסוי 'רל [כ'א אנינח
 | 57 ביתכ אהו .כנא ['תכהו | ך יל אנינח 'רב | נא רזעלא | י ביתמ כנא ביתה 4 | יד'ל :.רגאפ [ןרועב

 פד יאני ,ןייי 6 | םרחא | דרב | ך הל [היל ל | פ דינע 5 | ל וגו :2נ"אְד םיהלאל םיהבזו ['אפ םיהכזו *
 | ד ל .כנ [ורחי 7 | כג רחאל | כ אגר | ך .. ירו :כנ אייח יר | כ אבא רב ,1 אבר | כד אייח | (ךומסב ןכו)

 ,דך אדו | אד יל ,כג [והתי | ך רחא .כגאפ [רחאל 8 | "אד ןאמו .'אפ [ןאמ | 'אדל 'ל ["ג ורתי * | ג ןיגילפ
 | ₪ התטיחש התיהש ,'א תטחשנה ,?ך הטחשנש ,] תטחשנש | ךפ הלוע | יכפ הז 9 | 'אךרב | נפ אדה

 | ד יאוגו .כפ יאב .יא] [יאוב | ₪ םיטחשנ . . ,יֶנ ןיטחשנ ןהש 10 | א אמלו ,י והמו ,ךַגְד והמ

 םירחכומהו םינמשה ןמ ,ןותינימש ןמ :םימלש והזו .ברק ובלחש 1  :תייפיב 'יעו הובגל ברקנ ותצקש ןברקהמ ונהיש
 םיחבז וחבזיו 8 :ןוהמיטפמו 'א י"רתו ןהינימשמו א'ת ןכו ,ארקמ לש וטושפכ ןהבלחמו שרפמו ,ויה תולוע םלועלו ןהבש
 םיטפשמ ףוסב השרפה לכו ,(ןשי בתכב יטיש ינב ימלש 'בז 'זיו 'וע 'עיו םלשוה ליייכבו) םימלש םג ובירקהש ירה .םימלש
 םיאבה לכו ,'א 'ו הגיגח 'א ח'פ תבש גיפ שדחבד 'סמ אתליכמו 'א ד'כ תומש י'שרב 'יעו הרות ןתמ םדוק הרמאנ
 םימלש ץרתמו ,תולועו םיחבז היידב 'א זיטק םיחבז יישרב םג ייעו י'כ רי'ב 'יפב שרפמדכ חנ ינב והל ירק תיימ םדוק
 ךליאו רעומ לחאמ אלא הלועב חותיגו טשפח ןיאש חותינו טשפה אלב ןרועב םימילש ויה תולוע םימילש היב ירק
 ח הגיגחו יב ו'טק םיחכז 'יעו חותינו טשפה ןינועט ןיאו הֶלוע ברק לכהו 'וכו המבב ברק לכה םש ימלשוריב אתיאדכ
 חג ינב ובירקה ליס יוכו תימ םדוק ךמאד ןאמד סושמ אלא הז ןינעב .יגילפ אלו 7 :םימלש וגייתו ,םיחבזו 4 :'ב
 אקפסמ והיוורתד ללכ ורתי תאיבב יגילפ אל ר"'ב 'יפב שרפמ ןכו ,תולוע ובירקה ליס 'וכו תימ רחאל דימו םימלש
 ר'מבבו ןופצ ירוע 'פ רישהשבו ימלשוריבו ,'וכו יגילפ חנ ינב תברקהב אלא אב ת'"מ רחאל יאו אב ת"'מ םדוק יא וחל
 איתש אבו עמש קלמע תמחלמ אבו עמש העומש המ ורתי 'פ שיר אתליכמב יאנתד אתגולפו ,ע''צו חל גייל םש רי'יספבו
 יכלמ לכ ועז לארשיל הרות הנתנש העשבש אבו עמש הרות ןתמ רמוא יעדומה רזעלא יר עשוחי 'ר ירבד ודצב הבותכ
 ךרי לע ותוא טחשו ביתכדכ .ןופצב תטהשנ התיהש 9 | :'וכו אבו עמש ףוס םי תעירק רמוא רזעילא 'ר 'וכו המדאה
 תרזעב סוקמ לכב ןתטיחשש םורדב ףא 'ולכ םורדב םיטחשנ ויהש םימלש ולא ןמית יאובו (א'י 'א ארקיו) הנופצ חבזמה
 ירוע וכו ןופצ ירוע רמוא אוה (ןכשמה םקוחש) םוי ותוא לעו (רענטאר 'צוה) זיפ עייסב אתיא ןכו ,'א הי'נ םיחבז ייעו
 תרמאנ ןכיא 'וכו ינקשי 'פ רישתשבו ,'וכו םורדב ןיטחשנח םימלש ולא ןמית יאובו ןופצב תטחשנה הלוע הז ןופצ
 ןמית יאבו ןופצב תטחשנה הלועה וז ןופצ ירוע 'וכו איירק אדה ןמ חל יתיימו הרמאנ דעומ לחאב רמוא ריאמ 'ר :ןכו
 הלועח וז ןופצ ירוע ארק יאהמ ןוניא ףא 'וכו הל ןיתיימו םימלוע תיבב ןירמא ןינבר וכו ןיטחשנש םימלש ולא
 םש ריייספבו ריימבבו ריייובו ימלשוריב היכו םירפסה לכב 'וכו חבז תרות תאז ןאכ 'יגה רמאמה ףוסבו ,םש ר"'מבב ייעו 'וכו
 ובירקה רשא 'יגהו ,'וכו תרות ת א זו בותכ ארקמבו ,הנהו יתיאר הדב 129 דצ ליעל י"מב 'יעו םירפוס רוטיע ןיעכ אוהו
 ייגתש ומכ לי'צו ,ןופצ ירוע יפ רישהשבו ריייובו טוקליו ר''ב 'יפו (כייכמ ץוח) ילכ ראשו 'יסופדב םג אתיא ובירקי 'וכו
 כיכא 'תל םובירקה רשא ייגה רייספבו ,ו"דו ריפד רימבב ה"יכו ,בירקי רשא אלא כיכא בירקה רשא םש ימלשוריב
 וכו הנטק המבל הלודג המב ןיב ןיא 'ג םשו ג'י הכלה םש ימלשוריב היונש איגוסה לכו ,'וכו בירקי רשא אלא
 הנינח ןב יסוי ירו רזעל 'ר 'וכו הלוע ברק לכהו םיאמט אל לבא םירותט 'וכו תופועו היח המהב המבב ברק לכה
 איבה לבהו ביתכהו חי'בירל רזעל 'ר ביתה חנ ינב ובירקה תולוע רמא חייביר חנ ינב ובירקה םימלש רמא רזעל 'ר
 תולוע ולעיו 'וכו חלשיו ביתכ אהו חי'בירל רזעל 'ר ביתה ןותינימש ןמ ח"ביר הל דבע המ ןהבלחמו יוכו אוה םג
 הלוע יוכו ורתי חקיו ביתכהו חי'בירל רזעל 'ר ביתה חותינ אלבו טשפה אלב ןפוגב ןימילש ח*בור הל דבע חמ יוגו
 יבר 'ב הדוהי ןוגלפתא רמא הנוח 'ר ורתי אב תי'מ רחאל רמאד ןאמכ אנינח רב י"ר הל דיבע המ םיחלאל םיחבזו
 םדוק רמא דח יאני 'רו (רב תדוהי הידב 184 רצ ליעל יימבו 00 דצ א'ח א''הגא 'יעו אייח 'ר יב הדוהי אוהו)
 הניעמשנ אד רומא ןאמו אד רומא ןאמ ןיעדי אלו ורתי אב תימ רחאל רמא הגרוחוו ורתי אב ת"מל
 תמחלמ רמא יול 'ר עמש סי תעירק רמא עשוהי 'ר עמש ףוס םי תעירק רמא היקזח עמש המ יוכו ורתי עמשיו אדה ןמ
 םש ב הייה 'וו אב 'ָר ורתי אב תימ רחאל רמא וד יוח עמש תרות ןתמ רמא יבר יב הדוהי עמש קלמע
 ירוע והמ ןופצב תטחשנש הלועה הז ןופצ ירוע ןמית יאובו ןופצ 20 הגינח ןב יסוי 'רל הייעסמ אדו ןגחוי 'ר
 דבע המ שודיח לש היהש רבד יאוב וחמ םורדב ןיטחשנ ןחש םימלשה ולא ןמית יאובו ררועתגו ןשי היהש רבד
 ואוביו ןופצב תונותנ ןהש תוילגה וווועתישכל (רזעל 'ר ל'צו) הגינה וב יפוי'ר הל
 'ול'ר םשב ןינכיפד עשוהי'ר יפפ'רד החירב אבא 'ר םוודב ןותג אוהש ה"ב ונביו
 רשא םימלשה הבז תרות תאז רמא םימלש יבגו יתא אוה דכ יוכו הלועח תרות תאז ח''בירל עייסמ תיירק ןיד ףוא



 207 הוגד בכ תשרפ תישארב

 ך 'ר ,םלועה ארבנ ירשתב 'א רזעילא 'ר עשוהי 'רו רזעילא 'ר םימי ץקמ יהיו (ג
 השע ןסינב .רמאד ןאמ ,הכונח דעו גחה ןמ םייק לבה השע ירשתב רמאד ןאמ ,ןסינב 'א עשוהי
 לכה השע אלש םירומ לכה וליא ירבדכ ןיכו וליא ירבדכ ןיב ,תרצע דעו חספה ןמ םייק לבה
 : | : םוי 'גמ רתוי םלועב

 ה פתורוכבה תא לכוא היהש ער סיראל לשמ ,תלוספה ןמ 'וגו המדאה ירפמ ןיק אביו
 : תופיסה תא ךלמל דבכמו

 יר .אנינח .ירב יסוי ירו רועלא .'ר ןהבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו ד
 יסוי 'ירל רזעלא יר ביתיא ,ובירקה תולוע רמא אנינח ירב יסוי 'ר ,םימלש חנ ינב ובירקה 'א רזעלא

 : ס"פ טיכ 6"כדפ | ,ט"כפ שיכ סנכ סלקיו ,ג"יכפ שיכ סקקיקפ ,ג"לפ ףוס ןשקל "עו ,יצ " סנטס עלכ ,סט עוקלי 1
 סנכ כנדעב ,'ו ייפ ט'פ סנכ סלקיו ,דיילפ ןמק5 ,'6 זייטק סימכז ,יכ ב"'ע ספ סכיגע 'טוכי ,ו'5 'כ עוקלי 7 | : סע עוקלי 5
 : (יִב ז"כ) ס"פ יסנכ ססקיספ ,(ז"ע יד) ןופ5 יכוע 'פ סנכ סיכיטס כיש ,'3 'יס ג'יפ

 ארבג ₪, [ירשתב | גאָד םלועח ארבנ ₪  [ןסינב 2 | ןְד רמא .אחפ רטוא | א "רו | 1ְך רמא ,אָזָד רמוא 1

 | א חספמ | 1 םויק 8 | םלועה ארבנ =. [ןפינב | [ךפ ןאמו | יִנְד הכוגחה ,אפ [הכונח | ?י םויק | םלועה
 ,י הז . . ,ך ולא ירבדל | א הז ירבדכ | כנא ₪ םודומ (] ןידוט) לכה [ןיב | יכנְד תרצעה .אפ [תרצע
 ,' הז . . ,7 ולא ירבדל ,'א הז ירבדכ | פ יל :יכנ'אחד ןיב [ןיבו | ן[ךולא ירבד ,) הז . . ,5 וליא ירבדב
 אלא .ךנא אלא [רתוי 4 | יכגא אל | יכנא 'ל ,ןזך םלכ םידומ [םידומ לכה | פ וליא ירבדו ,[ך ולא ירבד ,,) הז ירבדב
 | ע תורוכיבה | כ אוהש | כנ'אד 'ל : יעוחפ [לשמ 5 | פ םיעבשמ ,ך 'ג ,?ףנא םישמח ,יִכְד םישמחמ | 2 תוחפ
 -- תורוכבמ * 7 | יו תופייסב ,"ךַעְד תופייסח .ךכגנא[דפ [תופיפה | י יל תא | רכנ'אחפ איכמו [דגכמו 6

 םימלש | ך רמוא ,ינאְד רמא 8 | נ'אְד רב :כ'א [רב | ל וגו : 87 ןהיבלחמו--תורוכבמ [%א ןהבלחמו

 | 1 ובירקח אל םימלשו -, [ובירקה תולוע | 1ך רמוא | ך יל אנינח ירב | יאְד 'רו ,נפ [ר | י חנ ינב ובירקה
 | 1 ביתה ,א'ך ביתא ,פ [ביתיא

 םלועה ארבנ ירשתב רמוא רזעילא 'ר םש היירב אתיירב .י"'רו א"ר 1  :'וכו תלעות סהל אצמנ אלו המדאה רחא םיטוהל
 'וכו רמאד ןאמ ונינפלש שרדהו ,'וכו תובא ודלונ ןסינב םלועה ארבנ ןסינב רמוא עשוהי 'ר 'וכו תובא ודלונ ירשתב
 י'ר ירבדל ןיבו איר ירבדל ןיבש שרפמ תייהע 'יפב ייחב 'רו ,ושרפל השק רמאמה לכו ומוקמב ןאכ שרפתנ וניא
 ןיק דגנכ תרצעה םויב החנמ בירקהל הרותב וניוטצגש סעט הזו םלוע תאירבל םישמח םויב םתחנמ לבהו ןיק ואיבה
 הנתשמ ןמזה זאש הכונחב ונייהו ןמז ףוסב עמשמ םימי ץקמ בתכ תיפיבו ,םישמח סויב החנמ ובירקהש לבהו
 יאדוב ןנברק ןינע הוה זאד ןויכו הכונה דע גחה ןמ חביתנ םיזע םימבו 44 דצ ליעל אתיאדכ ויתסה רקע סנכנו
 ליתתמו ןמזה הנתשמ זאמו ביבאה ףיס זאש תרצעב םימי ץקמ היהי םלועה ארבנ ןסינב ך"מלו 'וכו גרהנ דימ זא
 וניא ךליאו הכוגתמש הכונה דעו גחה ןמ יוכו דימ שרודש רשפאו ,'וכו םירועש ריצק .תלחתה זאו ץיקח תסנכה
 ומ א'פ םירוכבב ןנתדכ םירוכב ןיאיבמ ןיא תרצעל םדוקש תרצעה דעו חספה ןמ יוכו דימו םירוכב תאבה ןמז
 יב ויל םיחספו .זי'צר 'יפ אבת יכ ירפס 'יעו ארוק וניאו איבמ הכונח דעו גתה ןמ ארוקו איבמ גחה דעו תרצעמ
 עמשמ 'וכו תודלות ואיצוה םויב וב 'וכו וארבנ םויב וב ונינפלש תודגאה יפלו ,ל"דרה ייחב ע'"יעו םש יישריפבו
 ירבדלו (טיכפ שיר ר'יובו גיכפ שיר אתקיספב םג 'יעו) ה"רב לבהו ןיק ודלונו םדאה ארבנ א"ר ירבדלש שרורש
 וכו חספה ןמ יוכו דימו 'וכו גחה ןמ םלועב ההוש היה 'ולכ םייק לבה השע יוכו ד"מ ןאכ שיימו ,ןסינ חיירב יי'ר
 גייעצ דועו חפפו גח ימנ טקנ םימייוסמ םינמז םהש תרצעו הכונח רמימל יעבד ידייאד ל"י אמש תייפיב בשייל קחדנ
 ,ויזרהַמ ייפב םג 'יעו יתנייצש תואסריגח ראש יפְל כי'ג השקו םוי םישמחמ רתוי םלועב ,השע אלש םידומ לכה ש"מ
 ובירקה םיחספ תונברק בירקהל לארשי ןידיתע הז לילב וינבל םדא ל"א חספ לש טיי ליל עיגה אתיא א''כפ א'רדפבו
 ושרד יט ייס תישארב אמוחנתבו ,ןסינב רסבראב אימוי ףוסמ הוהו 'א י"רתב םגרותמ ןכו ,םכארוב ינפל םתא םג
 ,לבהו ןיק ויה הנש םיעברא ינב ל'זחא הנש םיעברא שיו םימי שיו םיתנש שיו העש ץקמ שי 'וכו םימי ץקמ יהיו

 תישארמ 'תכ אלו המדאה ירפמ 'תכדמ קייד .תלוספה ןמ 5 :הז ירבדכ 'יגה אפידעו קדקודמ וניא וליא ירבדכ ןאכ ןושלז
 אח ןוליפ ירפס) ןיקו לבה ןברק לע ורפסב ן לש ואטח ןוליפ שרפמ ןכו ,ייחב 'ר 'יפבו בוט חקלב 'יעו המדאה ירפ
 תישארמ םירוכיב איבה אלשו םדוק האיבה אל) םימי ץקמ ותחנמ איבהש םיילפכ אטח ןיקש בתכו (298 דצ ןהכ 'צוה
 ירפ תישארמ רייבב אתיאד היה ןתשפ ערז תרמואש הדגא שיו יישר שיימ לע ם"ארה ןושל קיתעה תייפיבו ,המדאה ירפ
 ערז היה חמו םיערזבש עורגה ןמו תלוספה ןמ 'וא םימכחו ולכאמ רתוממ המדאה ירפמ אלא רמאנ אל המדאה
 אצמנ שרדהו ,יוכו אבוכב אה הי'דב 'א ח'כ מ"ב תופסותב םג ייעו ול הנמדזנ תרחא אחסונש ריעהו 'וכו ןתשפ
 םג איבה לבהו היה ןתשפ ערז ירמא ןנברו ולכאמ רתומ ןמ והמ המדאה ירפמ ןיק אביו 'ט 'יס תישארב אמוחנתב
 תחנמ ברעתיש ןיד וניא הי'בקח רמאו יוגו זנטעש שבלת אל ינש ןתשפו רמצ רסאנ ךכיפל 'וכו ונאצ תורוכבמ אוה
 ונאצ תורוכבמ לבה איבהו ןתשפ ערז תוילק ולכאמ רתומ ןיק איבה א"כפ א"רדפב ןכו ,'וכו יאכזה תחנמ םע אטוחה
 וברעתי לא הייבקה רמא רמוא החרק ןב עשוהי 'ר 'וכו לבה תחנמ תיצרגו ןיק תחנמ בעתנו רמצל ןזזגנ אלש םישבכ 'וכו
 ךורעבו ל"ידרה רואיבב שי'ייעו וכו שבלת אל ינש דגב גראב (הייסש ודב ה''כ) וליפא שיוח אמש םלועל לבהו ןיק תחנמ
 .תורוכבה :'וכו אנתיכ ערדמ אעראד אביאמ ןיק יתייאו 'א י"רתב םגרותמ ןכ ומכו ,107 יומע לודגה 'דמבו םיאלכ 'ע
 היעשי) הנעלבי ופכב הדועב התוא הארה האוי רשא ץיק םרטב הרוכבכ בותכש ומכ םימעטמ ןהו תוביבא םינאת
 (יב דיכ הימרי) תורכבח ינאתכ דאמ תובומ םינאת 'פבו קריחב הרוכב דוקנ 'א יז חכימו ' יט עשוהו םשו ,('ד חייכ
 תומורתב ןכו :תוער ןחו ףוסבל תולשבתמש תוליפא 'יפ תופיסחו ,חתפב ןאכ דקנל שי ילואו ,חתפב תורכבה דוקנ
 תורוכבה א'פ יאמד אתפסותבו 'וכו ץיקח עצמאבו תופיטבו תורוכבב הלכלכה תא ןירעשמ םיקרפ השלשב וי'מ ד"פ
 גה ייחב יר 'יפבו ,'ח ףס 'עַו רוכב 'ע ךורע ייעו 'וכו ןיאמטמ תופיסה יגפ ג"פ ןיצקוע אתפסותבו 'וכו תופייפהו
 דבוע סירא תארוה רקיעו ,תופייסב ךלמל רבכמו בוט חקלבו ,תופייסה תא ךלמל רגשמו 'וכו לכואש רבעל לשמ
 ובירקה תולוע רמא חי'בירו ,תולוע ןכש לכו .םימלש 8 :288 דצ איח ל"תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב 'יעו המדא
 םייואר 'חנ ינב ויח אלש יפל רשפא םעטהו םילעבל לכאנ רשבהו חובגל ברק ןכלחש םימלש אל לבא לילכ ןלוכש
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 הנק אה הנק אה הרמא איה ןינב התיא הל תמח קחצי יר רמא וגו שיא יתינכ רמאתו
 : יידיב ילעב

 וז םג שיא םוחנ תא התשמישש ליבשב ול רמא יביקע יר תא לאש לאעמשי 'ר [ייי תא]
 יתינק רמאנ וליא היל רמא ,והמ אכה 'תכד תא ,ןייוביר םימג םיתיא ,םיטועימ םיקרו םיכא הנש ביכ

 קר םאו (ומ בל םירבר) םכמ אוה קר רבד אל יכ היל רמא ,י*י תא אלא השק רבדה היה ייי שיא 5
 ןכימ ,םדא ןמ הוחו המדאמ ארכנ םדא רכעשל י*י תא אלא ,ושרודל ןיעדוי םתא ןיאש םכמ אוה
 םהינש אלו ,שיא אלב השא אל ,השא אלב שיא אל (וכ א תישארב) ןניתומדכ .ונימלצב ךליאו
 : הניכש אלב
 ודריו םינש הטמל ולע החרק ןב עשוהי יר רמאד איההל אעייסמ ארה יונו תדלל ףסותו (ב ג
 : רוביעל תפסות אלו הרילל תפסות תדלל ףסותו העבש 0

 אצמנ אלו המרא רחא םיטוהל ויה השלש המדא דבוע היה ןיקו ןאצ העור לבה יהיו
 והיזוע ,(5 ט תישארב) המדאה שיא חנ ,המדא דבוע היה ןיק ,והיזועו חנו ןיק ,תלחות םהב
 :(י וכ ב"הד) היה המדא בהוא יכ

 :ויפפ ןעקל ,סט עוקל 11 :סע עוקי9 : 68 ד5 לעכ 6 :כ"'ם 18 75 לעל ,סט עוקל 8  :סיל יכ טוקני 1

 ,ירג''א אתתיא ,'ו*ך אתתא .ל התא [פ התיא * | לייל .רפ היל [יכנאד"להל* | ךיל [קחצי 'ר רמא 1
 ,ג ינק .ם אנק .?א הנק [הנק--הנק | ְך ל ,1ו?ך אה ,"ל איהו .ל 'ה ['רכג'אפ איה * | ך אתתיא אה
 ,'כנפ'ך הנש םיתשו םירשע ,י [הנש בייכ 4 | ף תשמש | ף התא [ליבשב 8 | ידיב 2 | יר'אד ןינק .פ הנק (?) יתמק

 | כןיד ,ח םיפועמ .אפ ןיטעימ | כאפְד ןיקרו ןיכא ,זד םיקר םיכא | א שרוד היהש ,[ך שרוד היהו הנש בייכ
 | (י ןיטועימ ןיקרו ןיכא ןייוביר ןימג ןיתא) כא ןייובר ,ד םיוביר ,ןח םייוביר | כאפְד ןימגו ןיתא ,ץֶד םימג םיתא
 | כ רמא | כד יל היל | ןך היב שירד יאמ אכהד ,א יאמ . .ייתכד [והמ--'תכד | נאחחפד .-.. יאה ,י .. ןידה [תא

 = [הוחו | שורדל | א ותוא םיעדוי 6 | י קר אוה -, [פכמ--סאו | כ וישכע ,א ושכע [אלא | א רמול .-. [השק 5
 [וג 9 | יא ןיאו [אה | א ןיאו .יכנ"אד אל | 'א ןיאו [אל 7 | יכאפְד סדאמ .1 [םדא ןמ | תארבנ
 . . 'רל ,ןך החרק . .'רד איההל , ן*א ['חרק -- איההל | ₪ יל תדלל --אדה | פיל ,כְנאָד לבה תא ויחא תא
 /= [רוביעל | ל הדלל [הדילל * | ג ₪ ןינמ ,2"ל =. ןיינמ [ףסותו 10 | ליל [הטמל ** | ך רמאד תחרק
 ,ףויהש ,א ןה ,י [ויה | יא 'ג | ל וגו [כגא פד המדא -- ןיקו* 11 | [ 'ו כו הטמל ולע עשוהי ריאד

 ?ך'א םהל ,ָך םב .יאפ ןהב ,'רגח [סהב 12 | ך המדאה [המדא 5 | ןזחפְד ויהש (ןך סה) ןה ,כ ןהש

 יא פ והיזעו -- ןח ולאו "אז והיזועו -- ןיק ("א ןה) םה ולאו  [והיזועו -- ןיק | ך תלעות [תלחות * | כ ןהל
 | כנ'אפד -. למרכבו םירהב םימרוכו םירכא [יכ 18 | שיא חנ לחיו [שיא | ךןה ולאו , ] חיזעו . . ןה וליאו

 הדלי הוחש 24 רצ ןעשיירפ 'צוה ר"'הדאד ירפסב רפוסמש ומכ םיזונגה ירוישב תונשי תודגאב ואצמנ םתמגודו ,לבהו ןיק
 המשו תחא תבו תש תא הדלי כ''חאו אמיא המשו תחא תבו לבה תא הדלי כ*חאו ןאנ יק המשו תחא תבו ןיק תא
 יסבו ,(תבו ןב דוע הוח הדלי הנש םישלש ץקמו ותוחאו לבח דלוג הנש םישלש ןב ןיק תויחב אתיא 88 דצ םשו) אריתסא
 תמע התח א דוב ל לו ןיאקל תדליו תנטבו התתא אוחל םדא םכח ןמתו 84 דצ (דלאצעב 'צוה) אזג תרעמ ארקנה ירופח
 תוחא םשו לבה תוחא התיה אדובלש רכזומ אירבע רב לצא ןכא ,יוכו המע התח תמילקלו תנטב ליבחל תדליו בותו 'וכו
 ייעו הנמלק ותשאו ןיק תוחא םש הלבקה תלשלשבו 54 דצ רעטסאג מיר ל"והש לאמחריל םימיח ירבד יסבו ,אימילק ןיק
 טפירשטייצ ע''מב יקסנאנזאפ שיר 'חהו ןייטשראמראמ 'חה ירמאמבו 226 דצ גימ קלח ח"'מב גרעבצניג 'חה רמאמב
 עבשבו בּותכ דיפ םילבויה 'סבו ,1689 לולהב רב עי'יעו ,840 דצו 141 רצ הייכ קלח טפאשנעססיוו יטסעטלא ריפ
 לבה תא ןיק גרה ישילשה לבויה תלחתבו ותב ('ןוא תא הדלי ישימחבו לבה תא הדלי יעיברבו ןיק תא הדלי ינשה לבויל
 ארקתו ןב ול דלתו ותשא תא םדא עדי 'וכו ישימחה עבשל תיעיברה הנשבו םיעבש העברא לבה לע ותשאו סדא ולבאתיו 'וכו
 ץקמ ךונח תא ול דלתו השאל ול ותוחא ןוא תא ןיק חקיו ותב (?הרוצע תא דילוה יששה עבשנו 'וכו תש ןמש
 תא תיעיברה הנשב ול דלתו השאל ותוחא הרוצע תא תש ול חקל ישימחה לבויל ישימחה עבשבו יוכו יעיברח לבוי
 ינש לבח תא הרבעו םדא הלעב כי'חאו ןיק תא תרבעו שחנה בכור הילע אב םש א"ררפב תרחא הדגא דועו ,'וכו שונא
 םינוילעה ןמ אלא םינותחתה ןמ היה אלש ותומד התארו תרבועמ התיהש עדי והמ ותשא הוח תא עדי םדאהו
 תעידעאו אכאלמל תדימח הוחד היתתא הוח תא עדי םדאו 'א י"רתב שרדה ןכו ,ייי תא שיא יתינק הרמאו הטיבהו
 יי'מב ייעו 'וכו םדא הלעב ןמ דלימל תפיסואו (לאמס םע יולכ) יייד אכאלמ תי ארבגל יתינק תרמאו ןיק תי תדליו
 ןיק ייע שיא יתינק 'ולכ םדאה לע בסומ שיא 'וכו שיא יתינק רמאתו 'וכו עדי םדאהו שרוד .קחצי ר"א 1 169:  רצ ליעל
 בותכ לי'יכבו ,ידיב ילעב יונק הגה יונק חנה תרמוא איה םינב הל שיש האור השאהשכ יוכו (*הנק אה 'וכו הל תמח
 דצ ליעל ןכו נ"חעו וכו איה 'וכו תתיא הל תמח יתהגהו ,יוכו ימא איחו איס 'ה (*ןינב התא (הל הגוהו) יל תמח
 תא שיא יתינק שרוד .'וכו םהינש אלו 7 :התאל םש םג לייכבו 'וכו ירחוא התיאל 158 רצו 'וכו התיא היל הוה 2
 ו ןכימ 'וכו רבעשל וניתומדכ ונימלצב םדא השענ 68 דצ ליעל יאלמש 'ר שרוד ןכו ,הניכשה םע ייי םע יי
 :לייכב םג ליעל ייגה ןכו םדא ןמ ת אר ב ג חוחו 'ג בוט חקלבו ,טיפ תוכרב ימלשוריה ןושל י"מב שיייעו 'וכו
 ,תלחות וב ןיאש הארו םימעפ יתש וידב םג 'ו 'יסב הטמלו ,ר''פדב םג ויילפ ןמקל הייכו .תלחות סתב אצמנ אלו 1
 היינה טהל היה אל 'ולכ םש שרפמו (ר'פדב םפדנה 'יפב םגו) אייכ ריב ייפבו ט"קלב םג ת ל חו ת ייגח ןאכו
 ויהש םה השלש סרוג א'י רעש הדיקעבו ,הנוהכה לע רערעו ערטצנ היזוע רכתשנ הנ ויחא תא גרה ןיק ףוסבל

 1) 86(ג. 'אאאמ. 5) 866. 'העהזג. "9 הָנְק. ף ןיגב הָתִא
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 ,הלשינ הווילש ךרד וז יאמ עדי  ,לכל ץרא ךרד עירוה עדי ,םדאהו אלא ןאכ 'תכ ןיא ערי םדא
 :םדאד היווח תאו ךיווח היויח אחא 'ר רמא ,היווח היל תדבע המ ערי

 וארבנ םויב וב ,םויה ותואב ושענ םיאלפ 'ג .הירוע ןב רזעלא 'ר רמא ןיק תא דלתו רהתו 144
 ,העבש ורריו םינש הטמל ולע .החרק ןכ עשוהי 'ר רמא ,תודלות ואיצוה םויב וב ושמיש םויב וב
 : ויתומואת יתשו לבה ותמואתו ןיק

 ןמקמ "יע 5 = : 6"יפ ס"כדפ ,ס"פ "וכ כ'כדס ,'3 ס"5 ןיכדסנק 'יעו ,דייכפ ףופ ןמקל ,סט עוקלי 8 : 195 75 ליעל 9
 ןיכדסכס | ,'5 בס סועבי = , יד שיכ טיפו 'ג כ"כ .ס'פ ןיכדסנס 'טוכי ,'ד סי ס"יפ םועני 'טוכי ,'* קכפ סיפודק סכפס ,ס'כפ
 : סי'כפ סייכדפ ,5'פ ס''ונ כייכדס ,'ב סי'כ

 | 23 עריל ,וך עדי אד ,ך עדי עדי םדאהו אייד .אפ [עדי | פ ילעדי | ירכנא עדי אוהו ,ך עדיו ,פ [עדי םדא 1

 ,1י?ף הילש ,'א איליש ,!רכ?אפְד הולש ,ג הוולש | ירגכא יל .פ [ךרד | י הזיאמ ,כַא הז יאמ , ןפ וזיאמ
 | 'אעידוה . . .?א עדוה הוח ,י עידוה .ש/ עדוה ,ל עדיה ["ךפד עדי* 5 | פ (?)חלשינ ,יירכאְך הלשנ . ן [הלשינ

 [אחא ר | ד הוח :יכנאאיויח ,1ך איוויח .?ךפ איוח | ואל הל [ירכג?:אפד היל * | א דנע ,ך אדנע

 | 1 תווה ₪ [תאו | כנגד ךיויח .?א ךיוח :פ [ךווח | 'א איוח :כנאְד איויח | 1 הל ימא ךכ ₪

 ותואב | כז שלש ,ן'א השלש 8 | א ןושארה םדאד ,פ7 םדאה [כנְד םדאד * | נד איויח .אפ איוח
 | ך לבהו [לבה * | פךל ותמאותו [ירכ נא ותמואתו * 5 | כ?אְד ושמש ,ינ'א [ושמיש 4 | א םויב וב ,יָנ םוי
 | פד ויתומאות .ירכ נא [ויתומואת | ל ינשו ['רכנאפְ יתשו *

 ילב) רחא שרד .'וכו וז יאמ עדי 1 :490 דצ בי"ח א"הגאב עיייעו כ'כא ערי אוהו כייכא עדיו 'יגה 'יעו לכל ץרא ךרד עידוהש
 ריעהש ומכ הטמלו הלעמל שרדגו ןיבה עדי 'וכו עדי םדאהו (סרגיו הדב 208 דצ ליעל י"מבו נ"חעו א''ד רוביחה ןמיפ
 ךרד וז יאמ ובל לע םשו ןיבה 'וכו עדי םדאהו םייחה ץע ךרד תא רומשל 'וכו ןכשיו םדאה תא שרגיו הלעמל שרדנ תייפיב
 הלשנו ,הולשו תטקשו 'מ 'ד א*הדו הולשו תבשי 'ז 'ז הירכז ומכ ראות אוה לייכב הווילשו) טמשוה 'ולכ הלשנ הולש
 תדבע המ ןיבה ותשא הוח תא עדי הטמל שרדנו ,(הלגנ הגוה ו'דבו הלשנ ייגה כי'ג ריפד 'קליבו ,הלש יע ל"תמע ייע
 הל תדבע המ עדיה בותכ לייכבו ,195 דצ ליעל ייעו 'וכו ךיווח היויח אחא 'ר רמאדכו איויח ןושל הוח שרודו היל
 דיכפ ףוס ןמקל .'וכו םיאלפ 'ג 8 :ול עדונ 'ולכ עדוה ליצש רשפאו ,יתהגהו (158 דצ ליעל י"מב ייעו) ירצב דוקנו
 יתקתעתש 'ב חייל ןירדהנסב הדגאה םסג עי'באר תטישכו ,םדא תודלותל ךמסנש סדא םיהלא ארב סויב ןמ .עויס איבמ
 תינימש הוח ול הגוודזנ תיעיבש 'וכו ורפע רבצוה הנושאר העש םויה יוה תועש ירשע םיתש 168 דצ ליעל י"מב םג
 םש תופסות 'יעו העבש ודריו וכו ולע ק'ביר רמאמב ונינפלש הדגאה לע אגילפו) העברא ודריו םינש הטמל ולע
 תיעיבש א'יפ א"רדפב םינינעה רדסב טעמ יונישבו ,'וכו חרס תירישע 'וכו הוטצנ תיעישת (העברא ודריו הי'דב
 א'ונ .נ"רדאבו 'וכו ע''גל וסינכה תירישע העברא ודריו םינש הטמל ולע תיעישת יוכו ווטצנ תינימש הוח ול הגוודזנ
 שרפמ ןכו) לבהו ןיקו הוחו םדא העברא ודריו ייפש עמשמו ,'וכו ע''גל וסיגכה תיעישת הוח ול הגוודזנ תינימש איפ
 ע'באר רמאמב םגו ,(ת'פפיב ייעו 'וכו ותמויתו ןיקו הוחו םדא העברא ודריו םש ןירדהנס תופסותה 'יפכ אלדו ם'ארה
 םישרדמבו אתקיספה ןונגפב הדגאה התואבש םש ליעל י"מב יתוריעה רבכו ,לבהו ןיק תודלות ואיצוה םויב וב עמשמ
 דחא םוי ול התתנ אל אלוליאו ןאכ השרפה שירב שרדה ןכו ,הוח ול הגוודזנ םויב ובש רכזוה אל הב ושמתשהש
 ק"ביר רמאמב אתיא 168 דצ ליעל םג ןכא ,'וכו עדי םדאהו ינש 'וכו קקזנ אוה ךאיה םינש ףלא אוהש ךלשמ
 תיהע י'שריפב ןכו ,תעדה ץעמ לכאש םדוק םויב וב הוח תא עדי םדאש לייסו 'ןכו ץראה ךרדב ןיקסעתמ םארש
 .'וכו ותמואתו ןיק 5 :'וכו הדילהו ןוירהה ןכו ע"גמ דרטנו אטחש םדוק הלעמ לש ןינעה םדוק רבכ עדי םדאהו
 ןייוביר ינש יתכ לבהב לבא תחא המואת תוברל ןיק תא דלתו רהתו 'תכד דחא יוביר ביתכ ןיקב ר''ב 'ופב שרפמדכ
 םיתא יג  יוכו ןיק תא תייהע יישרב ןכו ומע ודלונש תומואת יתש תוברל לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו 'תכד
 רמאד איההל עויס איבמ יג 'יסב הטמלו  ,יוכו םיתש ודלונ לבה םעו ןיק םע הדלונ המואתש דמלמ םה םייוביר
 רמאמב עמשמ ןכו ;רוביעל תפסות אלו הדילל תפסות תדלל ףסותו 'תכדמ דחא ןוירהמ ודלונש 'וכו הטמל ולע ק"'ביר
 ןמקלו .תומואת יתש לבה םעו תחא המואת הדלונ ןיק סעש 'וכו לבה םע הרלונ הריתי המואת יז ייפ הטמל אנוה יר
 ןושל אוהש ידי לע לבהו רקיע ןיק רקיעה לע הבורמ הייבקה לש ותפסות ארפק רב םשב שיקל שיר רמאמב איספ
 הדלונ לבה םע םגש וז הדגא ןינעב םירחא תומוקמב ל'זח ירמאמב תרחא הטשו ,ויתומואת יתשו אוה דלונ תפסות
 יאמ אנוה בר רמא 'וכו תובקנ יתשו םירכז ינש םירמוא שי'ב רמוא ןתנ 'ך םש תומביב אתיא ןכו תחא המואת קר
 רסח םש תומבי 'שוריבו ,'וכו ותוחאו ןיק ותוחאו לבה לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו ביתכד שי'בד אבילא נ'רד אמעט
 יתרמא ןהמ םלועה הנבייש םינושארה םע יתישעש דסח אוה דסח ותוחא תא אשנ לבה ותוחא תא אשנ ןיק יוכו אוה
 אשנ ןיק רמאת אמשו אוה דסח ייגה איי הנשמ םש ארפסבו) םש טיפו היפ ןירדהנס 'שורי םג 'יעו הנבי דסח םלוע
 לבה םגש םש רכזוה אלו 'וכו םלוע יתרמא יכ ינש דסחב אלא ארבנ אל ותליחתמ םלועהו אוה דסה ל"ת ותוחא תא
 המ ינפמ יב חי'נ ןירדהנסב ןניסרגד אהמ עמשמ ןכו ,לבהו ןיק םע הדלונ תחא תב קוש ליסש עמשמו ותוחא אשנ

 ינפמ ת''או ןתבב רתומ יתוכ אנוה בר רמא 'וכו הנבי דסח םלוע 'נש ותוחא תא ןיק אשיש ידכ ותב תא םדא אשנ
 ןיק ותוחאו לבה יוכו אמעט- יאמ םש תומבי ילבב רמואה אוה אנוה ברש עייצו ,תייפיב םג 'יעו 'וכו םדא אשנ אל המ
 א'רדפב היכו ,(ןיק לש ותמואת התיהש עמשמו לבה תיו היתמוית תי 'וכו דלימל תפיסואו םגרותמ 'א י"רתבו ,ותוחאו
 דלונ 106 ומע לודגה ידמב קתעוהש ומכ לי'צו) ומע ותמואתו לבה דלונ ומע ותמואתו ןיק דלונ רמוא אשאימ 'ר א"כפ
 ןועמש 'יגח ג'תמב) לאעמשי יר לא (הייל יר טוקליב .םג 'יעו ומע ותשא ותמואתו לבח דלונו ומע ותשא ותמואתו ןיק
 ויה אלש עדת הלאה םירבדה ךותמ ל''א 'וכו ותוחא תא חקי רשא שיאו רמאנ רבכ אלהו (מ'תח 'ר םילהת 'קלי םג 'יעו
 ינש ויה םימואת לבהו ןיק רמוא יסוי 'ר םש דועו ,'וכו םֶלָוע יתרמא יכ רמאנ הז לעו ןריתהו ןהל ואשיש םלועב תורחא םישנ
 רמאמב םש גירדאבו ,םש לודגה 'דמב ע''יעו 'וכו תדלל ףסותו ינש דלימל תפיסוא אתעש איההב ןיק תא דלתו רהתו
 הטמל ולע םויב וב רמוא הריתב ןב הדוהי 'ר העברא ודריו םינש הטמל ולע םויב וב 'ג 'וכו רצונ םויב וב ליחתמה
 םש לודגה 'דמבו ,(ןאכ רי'בו ע'יכ ייפע ה ע ב,ש שיזזשר היגהש ומכ אלו ,הנוכנה םירפסה :יג ןכ) השש ודריו םונש
 ן יי ק ותוחאו לבה וחוחאו ןיק השש ודריג יוכו םויב וב 'וא ב*ב י"ד 'וכו םויב וב אנאת ל"הזב הז רמאמ קתעוה
 לש תויחאה תומש ןהש לי'ג תורזח ולא תולמו ,(*ותגונוקו ןיק םש תרחא "גג (*ואד בולו לבה ('ותגונקו

 ') ותונקו. = 2 ּואָדְכּולְו. 9 ופנוניקו
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 ,וילגר דעו ושארמ ותטהלמו םדא לע תכפהתמש תכפהתמה ,(שי גיכאלמ) אבה םויה םתוא טהילו
 תובוח ךל השע הלימ ברח אבא 'ר םשב אנוה 'ר = ,וז תטהול שאמ יינב תא ליצי ימ םדא רמא
 םדא האוש ןויכ ,(ו טמק םילהת) םדיב תויפיפ ברחו הרות בוח 'מא ןינבר ,(ב ה עשוהי) םירוצ

 ןידיתע לארשי רוד ויכ רחאש הארש ןויכו  ,היבירו היריפמ ומצע טעימ  םניהיגב דבול ןידיתע וינבש
 : ותשא הוח תא עדי םדאהו תודלות רימעהל קקוינ הרותה לכקל 5

 בכ השרפ

 המה םלועמ יכ ךידסחו י"י ךימחו רוכזו ותשא הוה תא עדי םדאהו (א ר א
 םויב יכ ול תומא ךכש ןושארה םדא םע תגהנתה םבש הימחנ רכ עשוהי 'ר רמא | (ו הכ םילהת)
 םינש ףלא אוהש ךלשמ דחא םוי ול התתנ אל אלוליאו (י ב תישארב) תומת תומ ונממ ךלכא
 :'ונו עדי םדאהו תודלות רימעהל קקונ אוה ךאיה

 ןושארה םדאל םדוק היירב שמיש אל אבא 'ר םשב בקעי ירו אנוה 'ר [וגו עדי םדאהו] 10ב

 סבכ לנדפב ,סיי "יפ סט סעוסנפ ,'ס "יס יעסע ב"ע לעומנס ,'ס 'יק סייכ סיללס טכדפ 6 || :כ'טו 9 דלו 7 ד5 ליעל 4
 : ספ יכ עוקלי 9  :כ"שםו 178 דנו 57 75 ליעל 8 :גיי "יס גייכפ

 | יכנאזדך ושאר דעו וילגרמו ₪ .פ [וילגר | יכ"א פד םדאה , ן'א [םדא | יִכָנְד תכפהתמ איהש , ₪ [תכפהתמש 1
 | יכנאןויכו | 5 -, וז [הרות 8 | 5 .-.וז [הלימ | ?א וזה | א םדא ,כ ינב ,ךיינב תא | יכנ'אחְ ליצמ .?אפ [ליצי 2
 היופמ | אד םניהגל .ןפ םנהיגל ,י סנהיגב | אנחפְך דריל ,י דבאיל 4 | א'ל ,ןְד ןושארה םדא [םדא
 :2 [ןידיתע לארשי | יכאפ תורוד | 2כג5פך הששו םירשע ,י"ֶא [ויכ | כ רחא לארשי ,?א רחאלש | יכאפְד היברו

 /פ -. 'תכ [רוכז | א 'ל ותשא--םדאהו 6 || קקזנ | כא הרותה תא 5 | כ ןידיתע ,ו?א וינב ןידיתע ,ְך לארשי ןידיתע

 'א ןמחנ ,ך אימחנ 7 | ךַגְד המה םלועמ יכ אלא ןודכד ןמ אל ₪ ,אָפ [('א 'וגו) חמה -- יכ | א -. 'יתכ
 ,?ף [אלוליאו | ל וגו [2גאְד תומת תומ * 8 | א רמא | א גהנתנ ,ך תגהינ ,"ל תגהנ ,ָפ [תגהנתה | (*ַא לייבירא)
 | ?א היבה =. [ול | א ןתנש ,חְד תתנש ,ן תתנ | יל אל | "א ילולא ,'א אלולא ,כ ילולאו ,'ךָנָפְד ילוליאו
 | כנאפ -. 'נש [םדאהו | בכגא לוכי [קקזנ | כנ'אפד היה .?א [אוה 9 | ד הנש [םינש " | א ולשמ

 ,1 השמיש .חףפ [שמיש | אנהכ רב ₪ [אבא | ןפ ןוב (] רב) ירב ,ראָד ןיבא (?ךא רב) 'רב -, [בקעי 0

 | 'א םדא | ירכאד היוב ,1 [היירב | יכאְד השמש

 ירמבו ,'וכו םדא רמא וילגר דעו ושארמ ותטלהמו 'וכו תכפתהתמש םש איגופב קתעוה ונינפלש 'יגהכו ,םירבד 'ו הידב
 וכו ליצמ יח םדא רמא ושאר דעו וילגרמו וילגר דעו ושארמ 'וכו תכפהתמ איהש רוכו ברחה טהל אי'ד 'יגה 105 'ומע לודגה
 םיעשרה לע ןימחל ןנוצמו ןנוצל ןימחמ תכפהתמה םנהיג וז תכפהתמה ברחה טהל תאו שרדג םש במ אמוחגתבו ,נ"חעו
 ימ םנחיג לש הנידמ לצני ימו ןומלצב גלשת 'נש ןנוצב ןהיתושפנ תא ןימילשמ ןכיהו רמא אייח 'רד הירב היקזח
 לע ורפסב ןוליפ שיימ ותמגוד שרדהו ,'וכו םדיב תויפיפ ברחו ינש הרות אלא ברח ןיא ברחה טהל תאו הרותב קסועש
 איגופב היכו .רבול ןידיתע 4 :יתלא לכשל זמר אוה ברחה טהלש (177 דצ ןהכ י'צוה א'ח ןוליפ ירפס) םיבורכה
 ןמקל אתיא ןכו ,'וכו ןויכו הגש םי ש לש ו ה א מ היברו הירפמ ומצע טעימ ףסונ םשו ,םג הי גב ד בו ל ןידיתע
 קקזנ ןכ עמשש ןויכ יוכו ערז הנממ דימעת אלש אלא הנש ל"ק ירח הוחמ התשריפ סולכ 'וכו היל 'מא ג'כפ
 טעימ קרו רבכ הוח תא םדא עדיש עמשמ ןאכ םגו ,יוכו (היכ 'ד תישארב) דוע םדא עדיו דימ תודלות דימעהל
 ע'"יעו ביכפ שיר ייעו ,'וכו עדי םדאהו 'פל שרדח ןאָכ ךימסהש השקו יוכו ןידיתע וינבש הארש ןויכ ריופמ ומצע
 רחאש :םייחה לכ לש הי'דב םש י'מבו 'וכו תוחור ויה הוחמ םדא שריפש הנש םישלשו האמ לכ 195 דצ ליעל
 :'וכו ןידיתע לארשי רוד 'וכו םירשע רחאש 'וכו ןויכו םש איגופבו רוד ו"כ 9 דצו 7 דצ ליעל היכו .רוד ו"כ

 השרפו הינפלש םע וז השרפ לכ הרבוח 'א א'יכבו ,השרפ תלחתה ןאכ ןיא 'בו יא א'יכב .בכ השרפ
 (גייכפ ונינפל) הירחאלש השרפו ,השרפה וזב 'ט 'יס הטמל איכפ תלחתמ יב א"יכבו ,א"כ רפסמב תנמסנ הירחאלש
 ימב) םידסח יו ל ןב עשוהי ר"א 'וגו ךידסחו 'וכו רכז ייגה םש םילהת שרדמב .'וכו רוכז 6 :בי'כ רפסמב םש תנמסנ
 םויב יכ תרמא ךכש ריהדא סע (תגהנש) תגהנהש (םילחת יריכמ 'קליב היכו תודיסח 'יגה רבכמ ספדנש םילחת
 סויכ ךיניעב םינש ףלא יכ ינש הנש ףלא אוהש ךלשמ דחא םוי ול תתנש (ילוליאו) ילולאו תומת תומ ונממ ךלכא
 ג'ל סש םגו ,ר"הדא תומימ המה םלועמ יכ יוה תודלות דימעהל קקזנ היה (ךאיה הנש ףלא אוהש) ךאיה לומהא
 יכ אלא רוכז רמוא אוה וישכע השועש םימחר ןתואמ אל ןודכד ןמ אל שרפמו י'כ ר"'ב 'יפב םג וז 'יגו ,רכו ןודכד ןמ אל
 יר םילהת 'קליכו ,'וכו ול תרמא ךכש רי'הדאל םלועמ (אייכ ריב ייפב הייכ) ןירמכנו ןישענה ןתואמ המה סלועמ
 רב איעשוה ריא המה םלועמ יכ אלא ןידה ןמ אל ךידסחו 'וכו רוכז םש 'גו םילהת 'רממ קתעוהש 'רנ ביישת
 (הוה וידב) אוה ךאיה םינש ףלא אותש 'וכו ךכש ריהדא סע םתב (ויד 'קליב הי'כ) תגהנתהש םירסח גהנתה אי מח נ
 הייבקה ינפל דוד רמא 'וכו רוכז םש בי'מ אמוחנתב שרדה רחא .ןוגגסכו ,נ"חעו 'וכו עדי םדאהו 'נש תודלות דימעהל לו כ י
 אלא ןכ תישע אלו תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ ול תרמאש הרימע ול היה אל ר"הדאל ומדיקש ךימחר ילוליא ע"שבר
 אח ל"תמע ייע .אלוליאו 8 :'וכו ותשריגו וילע תמחירש אלא דימ תומל ךירצ היהו 'וכו שרגתנ המלו יוכו עי'גמ ותאצוה
 וגוז סע .היירב שמיש אל 10  :ג"'חעו החיתפה םויס הז .עדי םדאהו 9 :םיאלפ 'ג הידב הטמל 'יע שרדה ןינעבו ,82 דצ
 כ"כאו העידיה א'הב םדאהו ביתכדמ קיידו ,ותשא תא עריש ןושארה היה אוהש עדי םד אהו שרודו ,ר"הדא םדוק שימשתב
 י'מב ייעו ,'וכו ץרא ךרד עידוה אצוי לעופ תארוהב עדי כ'ג שרודו ,'וכו דוע םדא עריו השרפב הטמל בותכש ומכ עדי םדאו
 ייגתכו ,(פייכמ ץוח םירפסה ראשב אוהש ומכ ןשי בתכב יטיש יניב י'כב המלשוה עידוה םדוק ע ד + תלמו) 59 רצ ליעל
 עדי ר"חדא םדוק הירב ש מ יש אלש דוָמלל םד א הו ל"ת המ 'וכו ערי םדאהו בוט חקלב שרפמו סרוג ונינפלש
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 ןועמש ירד היתעד לעו וילע השקה ןנחוי ירד היתעד לע ,רוזחל הלוכיש לארשי תבכ רמא שיקל ןב
 סרגיו שדקמה תיב ןבוח ול הארה  ,פרגו םדאה תא שרגיו :וילע התיו שיקל ןב
 םירמוש וילע בישוהו וררט ןדעלש השרגמל קחצי 'ר םשב ירביט רב ינילול 'ר ,(וט ג הכיא) ץצחב
 : 0 ה חעשי) רטמ וילע ריטמהמ הוצא םיבעה לעו דיהה והורמשיש

 ₪5ןכשיו םדאה תא שרגיו ןושארה םדא ,תטלוק תיחרזמ חור םוקמ לכב רמא בר םדקמ
 חצור ,(וט ד תישארב) ןדע תמדק דונ ץראב בשייו ייי ינפלמ ןיק אציו ןיק ,ןדע ןגל םדקמ
 ןגל םרוק םדקמ איד :(אמ ד םירבד) שמש החרזמ ןדריה רבעב םירע שלש השמ לידבי זא
 יכ עדאו רבכ רהנב לארשי יהלא תחת יתיאר רשא הייחה איה דיהה םיכאלמ וארבנ ןרע
 ,(ד דק סילחת) טהול שא ויתרשמ םש לע ברחה טהל תאו ,(כ י לאקזחי) המה םיבורכ
 םדקמ איד | : םיכאלמ םימעפ תוחור םימעפ םישנ םימעפ םישנא םימעפ םיכפהתמש תכפהתמה
 םש לע ברחה טהל תאו ,ישילשב ןדע ןגו ינישב תארבינ םניהיג  ,םניהינ תארבינ ןדע ןנ .םדוק

 : ₪'פ שיכ .סנכ וסינפ לדק 7 :סע עוקל 5 | :ס"כ "ק םיססככ 3/3 סעוסנפ ,'ו '5 סיעטי יכיכמ 'קלי : סע עוקלי 2
 :ס"כ "ק םיטלככ צ/'מ סעוסנס 11 | :'3 ייק סי'כפ סככ פועט 0

 ,' השרגתנש ,ךָנִִחְד רוזחל ([ך הלוכינ) הלוכי איהו השרגתנש ,?א . . הלוכיו ,פ [רוזחל הלוכיש | ץְד תשאכ [תבכ 1
 | פ חתיר 2 | .ך ןועמש ירד .פ שיקל שירד ,) [שיקל -- ירד | ך לע ,נפ [לעו | כא יל וילע התיר -- לע | א יל

 | טכאפד ינאילול 8 | מיפ ןגרוח | מיכנאחד 'ל :פ [סרגיו | יחפד 'ל : כנא [םדאה תא | ד = א'ד [שרגיו ל
 ןכשיו * 5 | 5 והורמשש ,מיכנאךותוא ורמשיש 4 | י ןירמוש | יִר ןדע ןג לש | מָא סירוביט .כנ ירבט | "א ינאיילול

 | זך חצורו ,ך חצורה :יכ אפ [חצור | ל יוגו | יד ןדע--בשוו * ן פל ל יח ןיקו [יכגאד ןיק * 6 | ל וגו [ך ןדע--
 [סדוק | זך םיבורכה תא ןדע ןגל םדקמ ןכשיו [םדקמ | ?ך ימא . . ,1ף רמוא אחא י'ר [איד | ךיג [שלש
 .[יכנא ד תאו * 9 | היחח | ג'אז יל ,ך םיבורכה ,יָד םיכאלמה ,ל םיכלמ [פ םיכאלמ * 8 | יכאפ 'ל ,ז] םדוקמ
 | כ?א םיכפהתמ . ,ירעְגְד ןיכפהתמ (י?ךנע ןהש) םהש ,פ [םיכפהתמש 10 | ָד ויתרשמו [ויתרשמ 5 | חפל תא
 י גאזופ [םדוק 11 | א ימא בר [איד | א םימעפו | ?א םימעפו | ?א םח םימעפו ,1א םימעפו | ?א םהש ... [םימעפ

 ,יגְד םנהיג | יאחפ סניהג ,יִנְד סנהיג | י איגג | יכנאחד ןיע ןגל .פ [ןדע ןג | יכיא 'ל ,ָך םדוקמ
 | חד יל ,י ארבנ .1אנפ תארבנ [תארבינ | אְזְד םניהג

 הניאו השרגתנש ןהכ תשאכ רמא ייר שרפמ י'כ ריב "יפבו ,ת"פיב בתכש ומכ םנימב םיקבד םיסחוימהש לארשי
 רמא שיקל שיר ביהועה ןמ ףא שרגתנ ר'תדא ךכ וחקי אל השיאמ השורג ביתכד םושמ ןהכה לא בוש רוזחל הלוכי
 תשאכ שרפמ וא סרוג םא חכומ וניאו ,אבל דיתעל רוזחל לוכי ר"הדא ךכ 'וכו רוזחל הלוכיו השרגתנש לארשי תשאכ
 ןיישב שרגיו חיב ירק שרגיו רחא שרד .סרגיו 2 :ןכ היגה א'אב םגו ןכ 'יגה חיייכבו ,'וכו לארשי תשאכ 'וכ) ןהכ
 רדענו ;הרעסה ןמ הידב 28 דצ ליעל י"מב 'יעו ק"מהב ןברחב רמאנה ץצחב סרגיו 'וכו ול הארה סרגיו תילאמש
 שרגוו א"ך שרדח ןונגפ םש תישארב בי'מ אמוחנתבו ,הל הוויח ה"ידב 195 דצ ליעל י"מב ייעו א"ד רוביחה תלמ
 ייפבו ,שרגמ ןושל שרגיו שרוד .'וכו השרגמל 8 :רפאב ינשיפכה ינש ץצחב סרגיו ינש שדקמה תיב ברח וליכשבש
 ראשו ייסופדב םג אתיא 'וכו םיבעה לעו קוספהו ,ע"גל סנכי ןפ ותוא ורמשיש תויח םירמוש וילע בישוהו שרפמ רי'ב
 לע יוכו חיה םרכ ןינעה לכ ושרדש 'רנו (בוט חקלב עטיק ןכו ,עטקל וכרדכ וטימשה טוקליבו) יריכמ יקליו "כ
 :ע"צו תרמשמ ארטמ ןושל רטמ וילע ריטמתמ ושרדש שרפמ ו"'זרהמ 'יפבו .םש י"מבו 182 דצ ליעל 'יעו ר"הדא
 ןוכשיו םדקמ ןכשיו ושרדש ירגו (יייכ רייב 'יפ) ןתטלוק חרזמו םינודינה לכ םיכלוה חרזמ דצב יולכ םיפדרנה .תטלוק 5
 שדקה תויחו 'וכו היחה איה בותכש ומכ םיכאלמה ולא םיבורכה תא 'וכו ןכשיו שרוד .םיכאלמ וארכנ 8 :םדקמ
 םיבורכה תא ונינפלש רמאמה י'פע בוט חקלב שרפמ ןכו ,המה םיבורכ יכ עדאו רמאו םיכאלמה ןה הי'בקה תחת
 'א א'יכו ח"יכבו ,ןגה תא רומשל םיכאלמ םשש דמלמ המה םיבורכ יכ 'וכו היחה איה יכ 'אנש םיכאלמה ולא
 םיכפהתמש תכפהתמה 'וכו ויתרשמ שי'ע 'וכו טהל תאו שרפמדכו םיכאלמה המהו םיבורכה לירו וארבנ קר 'יגה ג'יכו
 101 דצ 96 דצ ליעל אתיארכ ישילשב ע"גו 24 דצו 5 דצ ליעל ןנחוי 'ר תעדכ ינשב וארכנ םיכאלמ לייסו ,'וכו
 םרמאמ דגנ אוהו ,ןושארב וארבנ םיכאלמהש אתיא בפ שיר םילבויה רפסבו) יוכו רובס תא היידב "מב שייייעו 187 דצו
 שרדה יפלו .('וכו םורדב חתומ היה לאכמ רמאת אלש םולכ ןושאר סויב ארבנ אלש םידומ לכה שיינבו 5 דצ ליעל
 וירחאלשו הז רמאמ קיתעה ן"במרהו ,םיבורכה םהו עי'גל םדוק וארבנש ןתוא ע''גל םדקמ ןכשיו בותכה 'יפ ונינפלש
 ןיכפהתמ ןהש תכפהתמה 'וכו טהל תאו 'וכו היחה איה ינש םיכאלמה וארבנ עי'גל םדוק םדקמ א"ד 'גו לומגה רעשב
 םיכאלמ םהש ובש שאה דוסילו םנהיגל תונושל 'ב ולא םש בתכו 'וכו םנהיג תארבנ עגל םרוק םדקמ אי'ד 'וכו
 אוהש סוניפול עשר ותוא לע  ה"בקה עבשנש לאעמשי 'רד תולכיה יקרפמ םש איבהו 'וכו אסכה תחת םיבורכו
 שרדב ןאכ םגש רשפאו ,'וכו םנהיגב עשר ותואל םיפרוש שדקה תויחו םינפואו םיבורכ שא ילחגו רוא םעט ומיעטמ
 תארבנש סנהיגב םהש םיכאלמה ןתוא 'וכו םיבורכה תא ןכשיו שרוד אוה 'וכו םנהיג תארבנ עי'ג םדוק םדקמ א"ד

 םיבורכה תא ד"המרל ריב םשב קיתעה 572 רצ איגופבו ,הז קוספל ייחב ונבר 'יפבו תייפיב םג .ייעו ע*
 םיכאלמה וארבנ עי'גל םדקמ א''ד 'וכו ןיכפהתמש תכפהתמה 'וכו ויתרשמ םש לע 'וכו טהל תא הל בח יכאל מ
 השעמל ןימדוק ןיבורכהש דמלמ יוכו םדקמ ןכשיו אתיא םש רי'אסבו ,יוכו ינשב תארבנ םנהיג םנהיג תארבנ ע/ג םדקו
 אוהש תואבצה יהלא שרדב םש ריומשב שרפמ .'וכו םיכפהתמש 10 :םניהג וז תכפהתמה ברחה .טהל תאו תישארב
 השוע םימעפו הלאה תחת בשיו ייי ךאלמ אביו ינש םיבשוי םתוא השוע אוה שקבמ אוחשכ ויכאלמב ונויבצ השוע
 םימעפו 'וכו תואצוי םישנ םיתש הנהו ינש םישנ תומדב םתוא השוע םימעפו 'וכו םידמוע םיפרש ינש םידמוע םתוא
 ויתרשמ ינש שא םימעפו תוחור ויכאלמ השוע ינש תוחור ןתוא השוע םימעפו םישנא השלש הנהו 'נש םישנא תומדב
 םיכאלמ םש לע תכפהתמה ברחה טהל יאמ קיתעה 104 'ומע לודגה ידמבו ,נ"פ שיר ןמקל םג 'יעו יוכו טהול שא
 ףיסומ 'ב אייכב .יגישב תארבינ 11  :ןתעש יפל לכה םישנ םעפ םישנא סעפ םיכאלמ םעפ םינפ המכל םיכפתתמ םהש
 6 דצ ליעל יימב עייועו שיינבו 96 דצו 80 דצ ליעל 'יעו חתפת למתאמ ךורע יכ ארקמ ליעל שירדרכ רפסה ףוגב
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 אדא 'ר  ןוגלפתיא אנוה 'ר רמא  ,וילע. התיר הימחנ 'רד היתעד לעו וילע השקה הדוהי 'רד היתעד
 הימחנ 'רל היל אעייסמ אדו ,הימחנ 'רכ רמא הנרחו הדוהי 'רכ רמא דח ,אנונמה ברו הווחא רב
 ךתומרב ארבינש ותוא ץיקישכל (וט וי םילתת) ךתנומת ץיקהב העבשא ךינפ הזחא קדצב ינא
 םיהלא י"י רמאיו העש התואב ,הריוג התואמ וקרצמ ינא העש התואב ךינפ הוחא קרצבו העבשא

 ודרמ וררטשכו םימחר תדימכו ןידה תרימב וארב וארבשכ יול ןב עשוהי 'ר רמא :'וגו םראה ןה 6
 :אהמתא תחא העש וליפא ךייוויצב דומעל התלוכי אל םדא אה םדאה ןה םימחר תרימבו ןירה תרימב
 העש וליפא  ךיוויצב רומעל התלוכי אלש ןושארה םדא ךיניעמ רפע הלגי ימ הירפ ןב הדוהי שרד
 ,(גכ מי ארקיו) לכאי אל םילרע םכל היהי םינש שלש םינש יג הלרעל ןיניתממ ךינב ירהו ,תחא
 :יתוחא ןב הרוהי התשרד הפי רמא ןכ הרפק רב עמש דכ אנוה 'ר רמא
 ןועמש יר ,רוזחל הלוכי הניאו השרגתנש ןהכ תבכ רמא ןנחוי 'ר םדאה תא שרגיו (דכ ה

 :יס ייכ סט סמוסנס ,גיי ייפ מיעט במ סעוסכס ,ס"כפ סנכ סכק'ו 7 |: דיל כ וקל 5

 /כ"אְד אבהא ,פ5 היחא , 1 אוחא ,!ך אווחא ל | טפר חתיר ,?א אתיר [כגלאדיל התיר * | 'א אימחנ | ?א לע 1

 :לגאפ [וועייסמ אדו | ך 'רדכ [ירכ * | מאך דחו , ] אנירוחו , ) אנירחאו ,פ [הנרחו | ך'רדכ ['רכל | א 'רו | מ הבהא

 --ץיקישכל) כ ץיקישכ 8 | (םש) י הדוהי ,י ןמחנ ,?א אימחנ | ינאפד יל ,כ'א [היל | ך עייסמ אהו ,מכ . . אהו
 ,'כנפד ךינפ . . קרצב ינא העש (כ ] התוא) התואב [ךינפ -- קדצבו העבשא 4 | י ךתנומתכ | ארבנש | (שא יל ךינפ

 [וגו םדאה -- התואב | מ הרזגה :5נ*א הריזגה | םיכאְד וקידצמ ,נפ [וקדצמ | יח התוא ,א התואמ | ייל
 םיחלא ייי רמאיו [רמא 5 | אפ 'ל ,ך ונממ . .םדאה ןה העש התואב ,] וגממ דחאכ היה םדאה . . התואב

 י לוכי ,א ליכי | 2 םימחרה 6 | י ןידה ,1'אְד םימחרה ,כ?אפ [םימחר | י םימחר [ןידה | אפ -. םדאה ןה
 ?ףרב | הדוהי ר7 | כנא יל וליפא | א ויוויצב ,ך ךייוצב ,כ ךייווצב ,נפ ךיוויצב | א םקימל [דומעל
 | א ךכ 9 | ם יל לכאי --שלש | כנ'אפ שלש ['ג 8 | כנא ילוליפא | כ ךייויצב .?א ךייוויצב | ?ך1אך היידפ
 היהי םינש שלש ,כןא לכאמ ץע לכ (?א 'וגו םתעטנו) ץראה לא ("כא ואבת) ואובת יכ .-, [יתוחא | %א שרד
 | א תשרגתמש | זֶד תשאכ [תככ | ןאָד -. שיקל ןועמש ירו ןנחוי 'ר ,פ [ןנחוי ר 10 | | = םילרע םכל

 םדא שקיב אלו חתפ ול התפו הבושת השעיש הייבקח שקיב םש 'יגהו ,'וכו היבקח לש ויוויצ לע רבעש ר"הדא חיה הז
 ךלבקמ ינאו הבושת השע וישכע וליפא ה"בקה ול רמאש אלא התעו והמ כ'בארא 'וגו ודי חלשי ןפ התעו 'וכו רמאיו
 רייהדא הז 'וכו חילצי אל ויעשפ הפכמ שרדב רמאמה רדסנ םש םילחת שרדמבו ,םש ר"ימבב 'יעו וכו ישפא יא םֶדא רמאו
 המ לארשי התעו ינש הבושת ןושל אלא התע ןיאו ןפ רמוא אוהו הבושת השע ול רמוא הי'בקח היה כייבארא םש 'גו 'וכו
 רמאנש סוקמ לכ שיינבו 'א ו'צ ןיבוריעב ללכהכ אוה אל אלא ןפ ןיא שרדחו ,'וכו האריל םא יכ ךמעמ לאוש ךיהלא 'ה
 השעי אמש ומע חיסמ ליחתה (יט ייס םש אמוחנת) איי 'יס עירזת ב'מ אמוחנת ע''יעו ,השעת אלב אלא וניא לאו ןפ רמשה
 ץעמ רע 'וכו המ לארשי ןמ תוביתה ןאכ ובתכנ ל*יכבו וכו םימחרה תדמ אלא 'ה ןיא 'וכו םיהלא 'ה ארקיו ינש הבושת
 .וילע התיר 1 :'ה 'מ 'ג לכאו ומכ תיירב םתצקו יטיש יניב ןשי בתכב חימחנ ירו דע והחלשיו ךומסה רמאמב ןכו סייחה
 ודב .הווחא רב אדא 'ר :םש י"מבו 178 דצ ליעל ייעו הנוכנה 'יגה איחו ה תייר הגוהו חתיר ןאכ םג בותכ ליייכב
 ושרודו קוספה סרסמ .'וכו קדצב ינא 8 :בי'ע איס י'הבמ ייעו דחא םש אוהו אבהא רב איר 'יגה כייִכו 'כ א"יכו
 . הריזג התואמ העש תתואב וקדצמ התאש קדצב ךינפ הזחאו העבשא ךתומדב ארבנש ר'הדא ץיקישכל דוד רמא
 ינ א ןושלהו ,אטחש םדוק היהש ומכ ונממ רחאכ השענש 'וכו םדאה ןה וכו רמאיו רמאנ העשה התוא לעו
 שדוק קרצנו וז השרפב הנושארה החיתפה 199 דצ ליעל םייסמש ןושלה ןונגסב רמאמה םייסמש 'רנו השק וק דצמ
 עייגמ חלוש הימחנ ר"א ריבמ קיתעה 571 דצ איגופבו ,ויזרהמ 'יפבו תייפיב םג 'יעו 'וכו ןקידצמ ינא העש התואב
 רמא הרזגה התואמ וקדצמ ינא העשה תאזב ךתנומת ץיקהב 'וכו ינא נירל אייעסמ אדו חלוש אל בייהועבו ז"הועב
 םשב איבה 677 דצ םשו ,ךינפ הזחא קדצבו העבשא ךתומדב אותשכ ותוא ץיקישכ העש התואבו הי'בהל דוד
 תעש תתואב ה*ב קה ומ א ךתנומת ץיקהב 'וכו אדו חלוש אל ביהועבו 'וכו תלוש הימחנ .ריא הנטק תישארב
 הניש ('א ט'ע אמוחנתה אובמ) אמראפ *'כ אמוחנתב ףסונה רמאמבו ,'וכו אוהש ותוא ץיקישכל יוכו וקידצמ ינא
 ץיקהב העבשא דוד רמאש הזו ב"הועל אל לכא ז"הועמ והשרג הימחנ ריא 'וכו ותחלשיו קיתעהו שרדה ןונגיס
 ונינפלש 'יגהמ ךפיהבו ,הריזג התואמ קידצתש ותוא ךינפ הזחא קדצב םדא אוְה ךתומדב ארבנש ותוא ךתנומת
 בי'תועב עי'גמ חולש אלו ז"הועב עי'גמ חולש יוכו והחלשיו רמוא הדוהי 'ר םש םילהת 'קליב סרוג םירפסה ראשבו
 םיתלא יי שרוד .ל'ביר רמא 5 :'וכו קדצב ינא תדוהי 'רל עייסמ אדו ב"תועבו ז"הועב ע"גמ חולש רמוא הימחנ 'ר
 תדמבו ןידה תדמב וארבש ומכ 'וכו ודרט ודרטשכ ןידה תדמ וז םיהלא םימחר תדמ וז י'י וינפלשבו הז קוספב בותכש
 דומעל תלוכי אל םדא אח םךאה ןה ר"הדאל היבקה רמא תונמחר ןושלבו ,םש י*מבו בייפ ףוסו 59 דצ ליעל "עו םימחר
 ןהכ 'צוה א"ח ןוליפ ירפס) סלועה תכאלמב ןוליפ לצא ותמגוד אצמנ 'וכו וררטשכ .שרדהו ,האלפה תלמ אהמתאו 'וכו
 ןמקלו ,רפקה ןב לש ותוחא ןכ (היידפ) הירפ ןב הדוהי 'יסופרבו ל"יכב רי'צפ ןמקל היכו .הידפ ןב הדוהי 7 :(89 דצ
 לא ואבת יכו 'פל תגושארה החיתפה ףוסב םש ר"'יוב םג רדסנ רמאמהו ,ב'ע 'ע י"הבמ 'יעו הידפ רב ל"יכב 'יגה ו"כפ
 ןיניתממ ךינב ירהו תחא העש ךייווצ לע 'וכו רפע הלגי יט (הירפ ל''צו) יזפ ןב הדוהי 'ר שרד םש ייגהו וכו ץראה
 ץואה לא ואובת יכו ד'הה יתוחא ןב הדוהי 'ר שרד הפי רמא ןכ ארפק רב עמש דכ אנוה בר ימא םינש 'ג הלרעל
 וליפא ךנויסנב דומעל תלוכי אלש 'וכו הלגי ימ היידפ ןב חדוהי 'ר רמא ינימש בימ אמוחגתב רחא ןוגגסבו ,'וכו סתעטנו
 ימ עשוהי 'ר רמא ןושלה ותואבו ,שייייע וכו פהב ןידמועו סחל ונתינש תוצמה לכ ןירמשמ ךינב ירחו תחא העש
 לייבשרו ייר .'וכו שרגיו 10 :160 דצ איח תייחגא ייעו (ה"'מו ב"מ היפ הטוס) יאכז ןב ןנחוי ןבר ךיניעמ רפע חלגי
 תשאכ ןישוריג הייבקח ול ןחנש דמלמ םדאה תא שרגיו א"פ שיר הבר והילא רדסב שרדנ ןכו ןישוריג ןושל שרגיו ישרד
 ןהכ תבכ רמא יירו ,'וכו טג אלא חוליש ןיאו ותחלשיו ינש טג ול ןתנ אטחש ןויכ ריכבא שרדמ סשב דייל 'ר טוקליב ע'יעו
 יולכ לארשי תבכ רמא ל"בשרו ותשורגב וליפא רוסא ןהכד הלעבל רוזחל דוע הלוכי הניאש השרגתנש ןחכ תשאכ 'ולכ
 תב לארשי תשאו ןהכ תב איהש ןהכ תשא ךררר טקנ אתלימד אחרואו ,רוזחל הלוכיש השרגתנש לארשו תשאכ

 היס "יש



 201 גב .בכ אכ השרפ תישארב

 (ב ט לאקזחי) םידב שובל םכותב דחא שיאו לאירבגכ ימא ןינבר ,(ר ו סירבד) דחא יי וניהלא
 (ה ו בימ) הרוקה ליפמ רחאה יהיו הנויכ רמא שיקל שיר  ,היבו הינימ הישובלד הצמק ןידהכ
 יר םשב היכרב 'ר  ,ומע ודובכ ןל אל הז ףא ומע ודוככ ןל אל הז המ = ,חרוב הז ףא חרוב הז המ
 היתעד ,התימ םעט םועטל יואר היה אל הז ףא התימ םעט םעט אל הז המ  ,והילאכ (רמא) אנינח
 5 :ערו בוט תעדל ותעלצ ונממ הלטנש ןויכ רחא היה םרא היהש ןמז לכ ןנח יר םשב היכרב ירד

 ן ,[הבושתלש חתפ ה"בקה ול חתפש רמלמ אנהכ רב אבא 'ר רמא ודי חלשי ןפ התעו]
 ךמעמ לאוש ךיהלא י'י המ לארשי התעו רמא תא ךיה הבושת אלא התעו ןיא התעו
 םאו ,אהמתא םייחה ץעמ םג לכאו ודי חלשי היבקה רמא ,אל אלא ןפ ןיא ןפ ,(בי י םירבד) 6

 :םדאה ןה ןנוקמ ליחתה וחלשש ןויכ ןדע ןגמ םיהלא י"י והחלשיו ךכיפל ,םלועל יח אוה לכוא
 ז10ןדע ןגמ חלוש יא הדוהי 'ר .הימחנ ירו הדוהי 'ר ןדע ןגמ םיהלא י"י והחלשיו (נכ

 לע ,חלוש אל אבה םלועבו ,הוה םלועב ןדע ןגמ חלוש 'א הימחנ 'ר ,אבה םלועבו הזה םלועב
 ז"'פ יסבכ ספקיספ , ס''פ ספכיטד 'סכסע סלסכ ססליכע ,ע"עפו סי'פפ ןטקל = ,דייל 'כ עוקל 6 = :ייכ עפ יכיכנ קלי 9

 : בל יס זי סילספ יכיכע 'קני ,סי'עכס 'כ סילספ 'קני ,סע עוקלי 10 :'3 ייפ 'ק סילסס טכדמ ,'ג "כ ג'יפ סבכ לבדפב ,('ב ו/'כ)

 ,ל םישובלד [רגפְד הישובלד * | יראד אצ- .כנפ [הצמק 2 | יכ'אָד םידבה ,גפ [םידב | י'ךכ יל םכותב 1
 (מ?א הרוקה תא) ליפמ (?א שיא כא דחא שיא ,3י] רחא) דחאה יהיו .פ [הרוקה--יחיו | 'א השובלב ,'כ הישובלב

 | ך יי ינפלמ השישרת חורבל הנוי סקיו יאנש סוקמ לש ותוחילשמ -. [חרוב58 | 7 ל ,מ'יכנא הרוקה

 / ג?א הנינח 4 | ך ודובכב [ומע ודוגכ | ךְד ודונכב .יכגאפ [ומע ודובכ | ך םוקמה יווצ םייקלמ .-/ [חרוב ל

 םשב [ןנח 'ר םשב 5 | ₪ ₪ אוה ,כנאְד -. איה [היתעד | ך תומ [התימ 5 | | תומ [התימל | 5 היננח

 [םדא | 5 ןינח יר םשב היכרב ריאד ,נ ןינח יר םשב היכרב 'ר ימאד ןינח 'ר םשב ,אָד ימאד ןינח (%א רב) 'ר :
 חתפ . . רמא התעו [ך הבושת לש --- התעו * 6 | א ונממ ותעלצ הלטינש | וךְד רחאכ .כנאפ [דחא | פ ידיחי ₪ 4

 , ב חתעו ןיא [התעו ןיא התעו 7 | ל יל :א ודי חלשי ןפ התעו 'נש הבושת לש . . רמא ,כפ הבושת [כ לש]
 | ירכ*אד -- 'מוא ('ירכ*א אוה) אוהו .?ךג"ל =. ימא (?רג אוח) אוהו ,זחפ [ןפ 5 | כפ החע ןיאו .א התעו יאו
 | פ יחו | אפ ל אוה 9 | פ לכאי .. כנא לכא פאו | 'רכאפד ואל /גח [אל | 'רכנד ןיאו .אחפ [ןיא
 יו*10 | ד ונממ דחאכ היה = [םדאה | ןְד רמאו וילע ,זד רמאו -. [ןגוקמ | כ'אפ 'ל םדאה -- ןויכ
 חולש :מ (םילחת) ירכ נ'א חולש ,ך וחלש ,ְך וחליש ,פ [חלוש | םיכאפ רמוא ,נְד רמא | ליל [ד םיהלא
 (כ םלועב) םלועל ןדע ןגמ (2 חולשו) וחלשו ,'א ב"הועלו .מי"אפ [אבה םלועבו 11 | | * חוליש ,?א היה
 ,'ך וחלש ,ך וחליש | מיכ!אפ רמוא .?אְדך רמא | י ןמחנ ,?א אימחנ | (סש) י אבה םלועל . . חולש אלו ,בְד אבה

 ,כ אבה םלועל ןדע ןגמ חולש אלו :פ [חלוש אל --- םלועבו | (8 חלוש הזה םלועב) י חוליש ,מ (םש) יכא חולש |
 | (םש) י אבח םלועבו ,1א ביהעב אלו :מ . . אל לבא ,?אך אבה םלועל אלו ,ל אבה םלועב חוליש אלו '

 לאקזחיב קוספ  .םכותב דחא שיאו 1 :'וכו הז ףא התימ סעט אל הז המ והילאכ אנינח 'ר סשב היכרב 'רד שרדח |
 ןידהכ 2 = :'* לאינד תועטב ונייצו םכותב תלמ וטימשה םיסופד תצקמבו ,םי ד ב שובל ןנינפלש 'יגה חנוכנו ,םש |

 ליעל יימב 'יעו םידב שבול כ"כאו םידב שובל ביתכדמ היבו היניט הישובלד שרודו ,ויפנכב ולוכ שבולמש בגח .תצמק
 רייפד טוקליבו ילכ ראשב םג טעמ שובישבו פיייכב קוספה אבוה ןכו .'וכו דחאה יהיו :'וכו וששובתי אלו הדב 168 דצ
 ,הרוקה ליפמ 'א יהיו רמאנש דוע ל"'צ הנויכ א"אב כ'ג היגה הארגכ ר"פד טוקליה י'פעו ,ייכ עת יריכמ יקליבו
 היה דחאה ותואש יתאצמ אל םישרפמה ישוריפב םג שרדמ םושב יתאצמ אלו יתשקבו בתכו ותהגה איבה כמ לעבו
 ןכו :הנוי היה רחאה ותואש 'וכו דחאה יהיו 'פה שרדנ ר''בב ןאכש תואור וניניע התעו ,לבקנ איה הלבק םאו הנוי

 .חרוב תז המ 8 :היה יתמא ןב הנויש ('א 'ט ביימ) םיאיבנה ינבמ דחאל ארק איבנה עשילאו חייפ ע"סב ושרד ו
 םייקלמ חרוב 'ר"תדא הז ףא .'ד ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו ביתכד םוקמ לש ותוחילשמ יי'כ רי'ב 'יפב שרפמ |
 ןיבו היה הליל ןיבש ביתכד ודובכב ןל אל הז המו (ייסופדב ןאכ הפסוהה העבונ הז שוריפמו) ול תווטצנש םוקמה תוצמ 4

 יג פל .'וכו היתעד 4 :םש נ"חבו 88 רצ ליעל ייעו ל"כע ןילי לב רקיב םדא רמאנש ודוככב ןל אל הז ףא דבא הליל
 ירד שרדה םיאתהל אבש עמשמ 'וכו דחאכ היה 'וכו ןמז לכ רמאד ןינח רישב היכרב ירד היתעד איה 'יפופדה
 אוה 184 דצ ליעל ןושלה ןונגסכו יוכו ןמז לכ רמאד (ןינח) ןנח רישב היכרב 'רד שרדה סע אנינח רישב היכרב
 אנינח 'ר ונייה ןינח 'רד שרפל כ''ג וכרצוהו רמאמה 'יפב וקחדנש שרדמה ישרפמב 'יעַו 'וכו רמאד אנוה ברד היתעד
 דח א היה 'יגה תז רמאמבו ,(היננח) 'נינח 'ר םדוקה רמאמב 'יגה םירפסה לכב ןכא ,אנינח םוקמב ןינח ל"צש וא
 םשו) 'וכו תעדל דימ ותעלצ ונממ הלטינש ןויכו דחא היה יוכו ןמז לכ ק"דרב קתעוה ןכו יתנייצש י'כ ראשו ליייכב
 תירקיעה איה יוכו ןמז לכ ןנח ר"שב היכרב 'רד היתעד ליייכב ונינפלש 'יגהש לי'נ ןכלו ,(ןנחוי רישב היכרב 'ר 'יגה
 אוה דחא ריצי היה םדא היתש ןמז לכ דחאכ היה םדאה ןה שרוד ןנח רישב ב'רו ;םה םינוש םירמאמ ינשו
 הלטנש ןויכ יוכו תערל ונממ שרודו ,('וכו םדא ומש ארקנ ודבל היהש דע ביייפ א'רדפב םג 'יעו) דחא ובלו דחא
 ןכ .וכו ןפ חתענ 6 . :המיע ןטסח ארבנ תארבנש ןויכ 157 דצ ליעל םרמאמכו ערו בוט תעדל דימ ותעלצ ונ מ מ
 'וכו הבושת אלא התעו ןיאו הת עו רמא הייבקה ןיגוריס קוספה שרודו ,נ"חעו הבושת לש חתפ דע יתמלשה
 ארקמבו) 'וכו לכוא םאו 'וכו ודי חלשי היבקה רמאו הבושת השעא אל יולכ אל אלא ןפ ןיאו ן 5 רמא ר"הדאו
 רצבי אל התעו יפל חילפ ןמקל .שרדה סג ןונגפה הזבו ,(ונינע יפל בותכה שרודו םייחח ץעמ םג ח ק לו .בותכ
 רמא אל 'א ןהו יוכו התע ןיא התעו .הבושת לש התפ היבקה םהל חתפש דמלמ כיבאר רמא התעו 'וכו םהמ
 תושעל םלחה הזו 'וכו דחא םע ןה י"י רמאיו םש אתליכמב שרדנ רבכו ,'וכו ומזי רשא לכ םהמ רצבי הי'בקה
 רמא אתיא האראו אנ הדרא שרדב טיימפ ןמקל םגו ,יוכו לארשי התעו רמאנש הבושת אלא התע ןיאו 'וגו התעו
 ונליפשת סדא תואג שרדב םש רייִספב רדסנ ונינפלש רמאמתו ,הבושת לש חתפ היכקה םהל התפש דמלמ באר
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 ונממ דחאכ היה םדאה ןה 'רמואו וילע ןנוקמ ליחתה וריוטיהש ןויכ ,םדא אוה ןה
 : ונממ דחאכ הוה

 םלועל חצנל ןושארה םראל היכקה ןתנש ףקות כ יי כוא) יונו ךולהיו חצנל והפקתת ד
 והחלשתו וינפ הנשמ שחנלש ותעד רחא ול ךלהו היבקהלש ותער חינהש ןויכ ךולהיו  ,היה

 : יונו םדאה ןה וילע ןנוקמ ליחתה וחלישש ןויכ ,(םש םש) 6
 רמא ,תרשה יכאלממ רחאכ וגממ דחאכ היה םדאה ןה סייפפ 'ר שרד [וגו םדאה ןהו ה

 םיכרד יתש וינפלמ היכקה ןתנש ול רמא ,וגממ םייקמ תא המ ול רמא ,םייפפ ךייד הביקע 'ר ול
 י"י לארשי עמש םלועלש וריחיכ רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר  :תרחא ךרד ול ררבו תומו םייח

 ,סט י"נטכד 6פליכמ | ,(טייכ דיי םועט) 'פ '3 'סככמ סלטנ +סכיכע ,די'5 'כ עוקלי 6 | : 142 75 ו"עפ םיכ ליעל 8
 :('5 בי5ק) "5 ספסוס יסנכ ססקיספ ,('ע '5) יסקקל 'פ סנכ סיכיטס ליט

 ,1 [ונממ--הוה 2 | כא יל .ל יאו [גְוְד רמואו * | וררטש | 5 םדאה ,] םדא איוה ,ך םדאה אוה ,ךְכ] [סדא אוה 1

 [ןתנש | כא יל , ןְד והחלשתו (] והחלשיו) וינפ הנשמ [וגו | נוְד ךלהיו ,כא [ךולהיו 8 | אד יל ,ן ונממ . . הווה
 --חינהש | ךיל .נו ךלהיו .כאפ [ךולהיו 4 | פ ז'הועל .א היה [היה םלועל | ך סדאב [םדאל 5 | א ול ₪
 : ,ןך רמואו ₪ :אח [ויל | נאפְד וחלשש .ן [וחלישש 5 | ל לצא [רחא ** | אופד :כג [ול | ם ךלהש [ךלהו
 5 ,ל1ףנזך [סייפפ 6 | ן ונממ דחאכ אוה ןה . . ,ְד ונממ דחאכ היה םדאה ,א םדאה [וגו םדאה | 1 'מאו

 : /%1 [סייפפ 7 | ל תרש [תרשה** | כא יל דחאכ | ל וגו [ונממ דחאכ ** | ?ף סויפפ ''א סופפ : כ"א| 57 סיפפ

 ,לכנא [ןתנש | י אלא [ול רכא | כנ1ְְך ונממ דחאכ היה םדאה ןה ,פ [ונממ | ן המו | א סופפ .2?א]פ ד סיפפ
 / 8 [תומו םייח 8 | יכ'אד ינש ,נפ [יתש | יכגאְד וינפל | פ [וינפלמ | ך םוקמה [הייבקה 5 | פ ןףג ,ך ול ןתנש
 0: [תרחא ךרד | י'אד רריבו .כ"אפ [ררבו | י םייחה ךרד בזעו ,ָגְד תומה ךרדו םייחה ךרד ,א תומ לשו םייח לש
 2 | (א ןומיפ ר) פד רב ;כ1 [רב | .ם תחא ,יִב תומה ךרד

 ו יה 6 9 0 ו

 ומכ היא ריאל ןה שרוד .םדא אוה ןה 1 :ילג אוהו היידב 8 דצ ליעל י"מב 'יעו ה כ 5 כ בותכ ארקמבו ,התאירק יפל
 י"מבו זיטפ שיר ליעל 'יע .'וכו והפקתת 8 :םדא אוה ןאל יייכ ר''ב 'יפב שרפמ ןכו ןח ןמו 51 דצו ליזינ ןהל 88 דצ ליעל
 שרפמ .תרשה יכאלממ דחאכ 6 :לייכב םג םש ליעל ה"כו םירפפה ראש 'יגכ שחנ לש ותעד ר ח א יתחגהו ,םש
 ונממ דחאכ היה םדאה ןה 'ןכו רמאיו תרשה יכאלמכ םייקו יח אוהש ותוא ארב םדאה תא ה''בקה ארבשכ םש ריייספב
 ררסנ ונינפלש רמאמהו ,םלוע לש ודיחיכ הי'דב הטמל ייעו התימ םעט םועטי אל אוה ףא םיתמ םניא ש"המש םשכ
 בייכ 'ג תישארב גיי ג"כ בויא 'ט 'א ש/הש םיקוספה שרדב הביקע 'רו פיר וקלחנש םירמאמה ךותב םש אתליכמב
 תרשה יכאלממ דחאכ 'וכו םדאה ןה סופ פ 'ר שרד 'יגה םשו ,יוכו ךויד פ"רל עיר רמוא םלוכבו ,'כ ו"'ק םילהת
 םיכרד ינש וינפל ןתונ ה"בקה אלא ונממ דחאכ היה םדאה ןה םייקמ התא המו סופפ ל"א סופפ ךייד אביקע רי'א
 לודגה שרדמ ךותמ תטקולמ) י"בשרד אתליכמבו ,תו טה ךר ד ול רחבו םייה לש דה או תומ לש רחא
 תתא המ סויפפ ךייד הביקע 'ר ול רמא שיהממ דחאכ 'וכו םדאה ןה סוי פ 5 'ר שרד 'יגה (ןנאמפפאה צידר ייע
 והבו תומ ךודו םייה ךוד םיכרד ינש וינפל ה"בקה ןתנש דמ למ דחאכ היה םדאה ןה םייקמ
 יר לא םלוע לש ודיהיכ "כו םךדאה ןה סיפפ 'ר שרד םש רישהשב תרחא "גו .תומה ךרד אוה ול
 םיומוא םימכהו תושה יכאלממ דח אכ ל"א ונממ דחאכ היה םייקמ תא המ ל"א סיפפ ךייד אביקע
 רר בו תומה ךרדו םייחה ךרד םיכרד ינש הייבקה וינפל ןתנש דמלמ אלא הז ירבדכ אלו הז ירבדכ אל
 ד ח א כ פיר שרפמ אתליכמבו ונינפ.ש 'יגה יפלו ,ני'חב םג "עו םייח ה ךרד ול הינהו תומה ךודול
 םגרותמ ןכו 'וכו םדאה ןה היבקה רמא םהלש שרדה יפל עמשמו ש"הממ דחאכ שרודו םיבר ןושל אוהש וטושפכ
 ךלמנ 'וכו םדא השענ 'וכו רמאיו שרדב 60 דצ ליעל םג 'יעו 'וכו יומדק ןישמשמ יד איכאלמל 'וכו רמאו 'א י"רתב
 ונממ תחא העד לעב היהש וגממ דחאכ שרודו םדאה לע בסומו רתסנ דיחי ןושל ונ מ ממ שרפמ ע"רו ,תרשה יכאלמב
 ייפבו . ,וכילוהל הצר היבקהש ךרדה הניאש 'ולכ) תרחא ךרד ול ררכו םיכרד יתש וינפלמ ה"בקה ןתנש ומצעמ
 ,(טוקליה ייגו פיייכ ייג םג 'יעו תומה ךרד איה הדגנכש תרחא ךרד ול ררבו םייחה ךרד חינהש שרפמ ט"יכ ריב
 סופפ 'ר שרד ןאכ ר"בב סרוג קידרהו ,הנותנ תושרהו ויטמ גיפ תובאב ורמאמ םג ונממ דחאכ ע"ר שרודש ומכו
 ךרד םיכרד יינש וינפל היבקה ול ןחנש ונממ דחאכ םייקמ ינא המ אלא סופפ ךייד 'וכו ש"הממ דחאכ ונממ דחאכ
 םגרתש אביקע 'ר תעדכ םגרתמה תעדו םש בתכו 'וכו תרחא ךרד ול רחבו םייחה חינה תרה א ה ךרדו םייחה
 ביכרהש עמשמו וכו עדימל הי ני מ אמלעב ידיחי הוה 'יגה א'תב ונינפלו ,שיבו בט עדימל אמלעב יאדיחי הוה
 אעראב יידיחי הוה 'א ילרתב שרופמש ומכו םלוע לש ודיחיכ שרדה יפל אמלעב ידיחי חוה םגרתו תונוש תועד
 ושוריפ וא ע"ר תעדכ תצק אוהו 'וכו עדימל הינימ 'וכו תעדל ןנממ םגרת דועו ,אמורמ ימשב ידיחי אנאד אמכיה
 יוניש לעו ,'ב ילרתב םג 'יעו 'וכו אשרפמל ןיעריד הינמ סוקימל ןידיתעו 'וכו תעדל ונממ 'א י"רתב םגרותמש ומכ
 קזח יכ 'א היל הטוס שרדה הרוי דיחי ןושל תארוהב ונממל םיבר ןושל תארוהב ונממ ןיב םיילבבה לצא היירקה
 ירבעח רוצ עגערטייב ורפסב רענילרב איר שיימ ייעו וכו לוכיבכ ונממ ירקת לא (אייל ג'י רבדמב) ונממ אוה
 לע לבחו דיכפ שיר ןמקל דע ןאכמ רסח וייכב .ןתנש ול רמא 7 :818 דצ איח תיהגא עייעו 27 דצ קיטאממארג
 תמ 'וכו הרמאנש אוה וז אמוחנת 'ר תחיתפב אתיא בשכ וא רוש יפב םש ר"'יספב .םלוע לש ודיחיכ 8 :דבאד
 ונממ רחאכ היה םדאה ןה איה השק תעד שרד ןמיס 'רב הדוהי 'ר לבא 'וכו היבקה ארבשכ "וכו אוה רבכ היהש
 הי'בקח רמא ויתוירב לכ לע ךלמ ותושעלו ומלועב וטילשהל הי'בקח רבסו םימלועל םייקו יח אוהש םלוע לש .ודיחיכ
 וילע רזגנ דימ ויוויצב דמע אלש ןויכ 'וכו ע''גל וסינכה ה'בקה השע המ םינותחתב ךלמ םדאו סינוילעב ךלמ ינא
 תייבקה איבה תולילע תמ םדא ןיאש רשפא םימלועל םייק היהש אטח אל ולא רשפא רמול םיהמות םלוע יאבו החימ
 (יא ויע) בשכ וא רוש יפב אתקיספבו ,'וכו אוה רככ היהש חמ םלועל יח וגיא יוויצ רמשש והילא יכו רמא הייבקהו
 ותואמ לכאו ריהדא אטח אל וליאש םדא ךל רמאי םא רמוא הדוחי 'ר 'וכו הימחנ 'רו הדוהי 'ר 'וכו היהש המ 'ג
 יד ייס וייכפ ריו 'יעו) יוכו םלועל םייקו יח אוח אטח אלש והילא היה רבכ התא ול רומא םלועל םייקו יח היה ץעה
 סעט הזו ,(םש במ תלהק 'רמו 'וכו היהש המ 'פ תלהק שרדמ 'ט 'ס םש אמוהנת ביי יס רומא ב"מ  אמוחנת
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 היה םדאה ןה םיהלא י'י רמאיו הריזגה התואמ וקירצמ ינא העש התואב שדוק קרצנו העש |
 :ונממ רחאכ יוה ונממ דחאכ |

 ב ירה אנוה 'ר רמא 6 דכ ילשמ) בל רסח םדא םרכ לעו יתרבע לצע שיא הדש לע
 הז יתרבע לצע שיא הדש לע אלא ,ול היינה המ לצע ארקנו םדאו שיא יורקו םרכו הדש הנקש
 8 םדא הוח תארקינש וניצמ ןכיה אגוה 'ר רמא ,הוח ו בל רסח םדא םרכ לעו ,ןושארה םדא
 ץוקו ,(אל פש ילשמ) םינושמק ולוכ הלע הנהו , (י רמ היעשי) תיב תבשל םדא תראפתכ
 רדגו ,(טי םש תישארב) ךפא תע]ב (םש םש ילשמ) םילורח וינפ וסכ , (חי ג תישארב) רדרדו

 ליחתה וחלישש ןויכ .(גכ ג תישארב) ןדע ןגמ םיהלא י*י והחלשיו (םש םש ילשמ) הפרהנ וינבא
 :ונממ דחאכ היה םדאה ןה רמואו וילע ןנוקמ

 ג1סרב עשוהי 'ר רמא ,היננע יטמ דע 0 כ בו) עיגי בעל ושארו ואיש םימשל הלעי םא ו
 רוחא 'נמ ברעמל חרומה ןמ ,וארב םלועה לכ אלמ רזעלא 'ר םשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר  הנינח 3

 םימשה הצק דעו םימשה הצקמלו 'נמ םורדל ןופצה ןמ ,(ה טלק סילהת) ינתרצ םדקו
 וללגכ | ,(םש םילה) ךיפכ ילע תשתו רמול רומלת םלועלש וללחב ףא 'נמ  ,(בל ד םירבד)
 (סש םש) ויא ורמאי ויאור ,ןדע ןנמ דרטנ הלק הוצמ לליגש לע ( םש בוא) דבאי חצנל

 כועכ :ז'קספ 'כ ניס 'קל 10 - :3'כ "כ סע נ"מ סעוסנס ,'5 דיכ ילטמ יכיכמ 'קל* ,ס"סקפס 'כ ילטמ 'קלי 8
 : דייכפ ןפקל כ"ו סי'פ טיכ

 ,יכ1א הריזז .?אפ הרזגה , גן [הריזגה | (ם העש חתואב ןקירצמ ינא) לכנא יל העש התואב | .1] העשה 1

 ןלע 8 | אד ל :גןפ [ונממ דחאכ יוה ל | כגודיל ₪ העש (ן יעשה) התואב :פ ₪ 'נש ,א [רמאיו | ך הרזג

 | מיכג?אוד םרכ חנקו :פ [סרכו 4 | יאנוה גר :ח] הנוח יר | אפ יל .ל יוגו [כנוְך בל -- לעו * | מאחד -, ביתכ
 שי | זך היינהה | ן המו | י יורקו | מא - . ארקנו :יכ 1777 םדא יורקו :פ [םדאו | מא ארקנ .יכפד יורק /נזד [יורקו

 החח | מא יל ,יןכש [כיה | ע אנה גו .חףאגח ר5 | יכ ד | פל ל [ינאודלעת* | מיאפול
 | מיגאד סחל לכאת ₪ :כופ [ךפא 7 | םיכאד ךל חימצת = /ןפ [רדרדו 6 | ץע השא תארקנש ,מ תארקנש :

 ימאנש) רמאיו :פ [ןח | אחד ל ,ל יאו [כפ רמואו *9 | ן וחליששכ ,אפְד וחלשש ןויכ | יל םיתלא 8

 | כג'אוד"ל וגממ (ך דחכ) דחאכ (ב הווח) הוח ₪ דפ [(ם 'וגו) ונממ דחאכ | כאחְוד --. םיהלא יי ('א רמאוו
 בעל ושארו (א המור +: אמורל) הימור ואיש םימשל הלעי פא .כופ [דע | לוגו [2נ5ד"ל עיגי -- ושארו * 0 4

 | אד רו :כגו [ר | כנא היגנה 11 | כאןב /ך"רב /גו [רב | יירכו יננע .*א איננע | יו יטמד | בנאְד -. עוגי
 | כנא ןופצמ 12 | כנא חרזממ | גולוכ ,אןךולכ ₪ :כפ [םלועה | ל לכ תא [לכ ** | ךרזעילא / ג רזעל :כא [רזעלא
 :פ [ךיפכ | כגופל וללחכ [אךוללחב* | ךןינמו . כנא [יגמ 18 | (ךומסב ןכו) גל ץראה [כאן ךםימשה * | א הצקמ
 | ן םלועה ןמ , ןדע ןג ךותמ | א דרטנו | ₪ תחא [הלק | א ללג ,ן לגליגש לע 14 | אוְד הכפכ , כ ךפכ

 ו ,

 קדצנו העש התואב ('היה היה שרודו ,יווצ ןושל .ונממ דחאכ יוה 2 :ןאכ ושרד אל םינשה .רפסמו ,אבל
 ךומסבו ,ונממ דחאכ יהת ול רמוא ה"בקה ונממ דחאכ היה 'וכו רמאיו הישזו הריזגה התואמ וקידצמ ינא 'וכו
 היה רבע ןושל 'וכו דחאכ הוה ןנממ דחאכ היה 'וכו ןנוקמ ליחתה שרפמו שרוד 'וכו הלעי םא החיתפב
 וילע ליחתתה תוער תוריזגו התימ וילע הרזגנשכו םייסמ םש ב"מ אמוחנתבו ,אטח המלו דוע וניאו ונממ דחאכ
 ינא 'וכו קדצנו שרודש וז החיתפב לבא ,השרפב ונינפלש תוחיתפה ראש םויס הז ןוגגסבו ,םדאה ןה ןנוקמ הי"יכקה
 לע רמול ךירצ היחו םדאו שיא יורקש .ול היינה המ 4 = :יוכו וילע ןנוקמ ליתתה םייסל ןינעה ןמ וניא 'וכו וקידצמ

 ןונגס י'פע שרפמ שרדהו ,כי'מו תייפיב ייעו 'וכו ר"הדא תז שיא הדש לע אלא בל רסח םרכ לעו יתרבע לצע הדש | *
 מדא םרכ לעו הבושת תושע למ לצע היה ש םדא הז 'וכו לצע שיא הדש לע בייכ 'יפ תישארב ב"'מ אמוחנתה
 םילורח וינפ וסכ תונערופ םלועה לכ ואלמש םינושמק ולכ הלע הנהו שח נ ירבדל הע מ ש ש הוח הז בל רפח
 םדאה ןה ןנוקמ ליחתה תוער תוריזג וילע ורזגנש ןויכ םלוע לש ורידג ץרפש הסרהנ וינבא רדגו רדרדו ץוקו ינש
 אתיבב אבתיד אתתאד אתחבשתכ ןנימגרתמו ףיסומ םדא 'ע ךורעב .'וכו םדא תראפתכ 6 :חי'מ 'ופ בקע ירפס עיועו
 תראפתכ ךורעה ייפע ןכ גיר היגה יקינולאש 'ד שרדמבו ,('וכו בתימל אתתא תחבשותכ 'יגה םש םוגרתב ונינפלו)
 ,ונממ (דחכ) דחאכ הוה ןאכ גייל ח"'יכו פ'יכו ל"יכבו ,ונממ דחאכ דוע וגיאו .ונממ דחאכ היה 9 :יוכו יימגרתמו 'וכו םדא
 בושח היח ןה רמולכ םדאה ןה רמואו וילע ןנוקמ ליחתה שרפמש יייכ רי'ב 'יפ לעב ינפל כי'ג התיה אלש לי'נ וז 'יגו
 בעל ושארו שרפל םוגרת הזיא ןאכ אבוהש עמשמ .היננע יטמ דע 10 :ןועב לשכנ המלו חרפש םדוק ונממ דחאכ
 ןיא םש בויא יגרתב םגרותמ ונינפלו ,והבג 'ולכ הימור ו א י ש םגרותמ 'יסופדה 'יג יפל ןכו ,(דע יטמ לי'צ ילואו) 'וכו
 ר''ב 'ופב םג סרוג גייוכ 'יגכו ,'יסופדב קר אתיא הי מו ר 'יגה ןכא ,יטמי אננעל הישירו היפקוז אימש תיצל קסי
 אננעל בעל אמורל ואיש עיגי בעל ושארו 'וכו הלעי םא זי'טפ ר'יוב רחא שרדב ה'כו א מו ר ל םפדנבו אייכ
 וז "יג 'יפלו ,הננעל עיגי בעל ושארו אמורל ואיש םימשל הלעי םא ('א 'ג) םירבדה רחא 'פ רתסא שרדמבו ,'וכו
 ןכ שרדה תועמשמ וניאו :הובג םוקמ דע םא יכ שממ םימשל אל אמורל שרפמ ריב 'יפבו ,אמורל םי מ ש ל שרוד
 לכ אלמ וארבש (ר''הְדא הז יוכו הלעי םא ןינעח יפל ןכ קיתעח םש בויא 'קליבו) ר"הדא לע קוספה שרוד אוחש
 כיייכו וכו פ'יכב ןכו ל"יכב ונינפלו ,שממ םימשה דע ץראה ןמ ונייהד םלוע לש וללחב ףאו 'וכו חרזמה .םלועה
 שבושמ ןאכו ,דיכפ ןמקלו חי'פ שיר ליעל ומכ הי מ חנ רב עשוהי 'ר לי'צו  ,רקיע ןכו .הימור וא אמורל ללכ גייל
 ליעל ייע 'וכו חב עשוהי ריא רמאמה לכו ,ןשי בתכב יטיש יניב ר ז ע ל א 'ר ם ש ב םלשוח לי'יכבו ;םירפסה לכב
 ךיפ כ תבית תביתכו ,ו לל ח ב יתהגה ןכו| ,םי מ ש ה הצק דעו םי מ ש ה הצקמלו ןאכ םג יתהגהו ;םש י"מבו

 ל הָיָה

 יואש יי וווצ יא" ליב[ -+
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 שודק דחא עמשאו 'תכ ונממ דחאכ היה םדאה ןה םיהלא יי רמאיו (בכ ג א
 י*י וניה לא י*י היבקה הז דחא  (גי ח לאינד) 'וג רבדמה ינומלפל שודק דחא רמאיו רבדמ
 ץוקו ויתוירב לע תושק תוריזנ רזוג רבדמ ,שורק וינפל םירמוא לכהש שודק ,(דו םירבד) דחא
 ,הינלפל רמא אנוה 'ר רבדמה ינומלפל שודק דחא רמאיו ,(הי ג תישארב) ךל חימצת רדררו

 ןוזחה יתמ דע ,תרשה יכאלממ םינפל ותציחמ התיהש ןושארה םדא הז ,רביד ימינפל סליקע םגרת 5
 ךכ (סש םפש) םמוש עשפהו ,אהמתא תייה םלועל ןושארה םדאל הרזגינש הריזג (םש םש לאינד) דימתה
 םייושע ויתודלותו אוה היהי ךכ (םש סש) פמרמ אבצו שדוק תת  ,רבקב וילע םמוש ועשפ היהי
 : קדצנו תואמ שולשו םיפלא רקוב ברע דע ילא רמאיו ,אהמתא תומה ךאלמ ינפל שייד
 0% םוקמ לכו רקב ןיא ברע שיש םוקמ לכב קחצי יר 'שמ יגח ןב ןתנוי יר הירוע 'ר (רי םש םש) שרוק

 7 התואב רקב לארשילש ןברעו ברע םלועה תומואלש ןרקוב השעישכל אלא ,ברע ןיא רקב שיש 0
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 : גייכ "ס םיטסכנ "מ סעוסנס ,ו'קלפפ יכ לסימד 'קלי 1

 % דע רבדמה ינומלפל ל וגו [ךיוגו -- ינומלפל *2 | י?ךאְד העמשאו :'רכנופ [עמשאו | כנו 'ל 'ת1
 0 ,י'ףכנופד דחא עמשאו [דחא | 1] סמרמ אבצו שדוקו תת . . ינומלפל ,₪ 'וגו תת םמוש עשפהו דימתה ןוזחה יתמ
 | ופ ק'ק'ק [שודק | ך לכה יכ .יכנאפ |[לכהש 8 | יכנופד - לאושי עמש ,'א [ייי | ?ךיא . . העמשאו
 יב [הינלפל * | 5 אנח ,] אינוח ,ןאגוח 4 | ירכנאפ 'ל תושק | כא ויתוריזג | ך רזג ,א רזוגש ,ירנופ [רזוג
 ,ן [וניד | פ ינפל ,ל ימ ינפל [ירנאוד ימינפל * 5 | יכנלא איד ,ן אייד /ך היינלפל ,פ אינולפב ,ל אינלפ
 /1 [תייה | כד םדא לע ,ינאופ [םדאל | יכנאפ 'ל הרזגינש 6 | ן ןלעמלמ [םינפל | ירכגאד 'ל .פ רבדמ
 | ך סמומ ,י'רנפ שיד ."ראו [שייד 8 | ךכאד שדקו ,נפ שדוקו ,י שדק /] [שדוק 7 | יכאפְד התיה
 יא יגח רב ,כג ייגח ןב .?או [יגח ןב | י' קידצ ןתנוי 'ר .ןאפְד . .ירו .ן [ןתנוי ר 9 | ך 'ל ,בג] [אהמתא

 | יא השעישכ | ורקב ןיא ביע 10 | כגא לכבו | יבדע ןיא רקב | ןלכ | יכנאוד סשב .פ סםשמ | ך יל

 |  כגאד ןרקב :יפ [ןרקוב

 הנושארה העשב הדוהי 'ר 'מא רמאמה השרפה שארב ןאכ ףסונ חי'יכבו ,'כ ישרפ ביייכו אייכב .אכ השרס
 תישימחב ולביג תיעיברב ורפע סניכ תישילשב םדא השענ רמאו תרשה יכאלמב ךלמנ היינשב םדאה תוארבל הבשחמב הלע
 תירישעב ותוא וחווצ תיעישתב ןדע ןגל וסינכה תינימשב םייח חור תמשנ וב חפנ תיעיבשב סלוג ודימעה תיששב ומקיר
 ראשבו היכ ייס תישארב בי'מ אמוחנתב ייעו כ'ע םדאה תא שרגיו ינש והושרג רשע םיתשב ותוא ונד רשע תחאב אטח
 בותכ ארקמב .עמשאו 1 = : בייפ שירב יימב שי'מ עייעו 'וכו ןיקסעתמ הייד יימב 168 דצ ליעל יתנייצש תומוקמה
 רי'תדא לע רזגש ומכ .רדרדו ץוקו : יימב םג שייייעו 68 רצ ליעל אתיא ןכו .שודק וינפל 8 :ניחעו העמ שאו
 וטושפכ ןלפ שרפמ אנוה 'רו ,יתחגה ןכ .הינלפל 4 :'א איי תוכמ 'יעו השק ןושל ר ב ד מ שרודו ,'וכו ץוקו
 ימינפ תארוהב ינומלפל םגרת סליקעו ,(תינלפ יווזלו ןלפ ךודל 84 דצ ליעל ומכ הינלפל ר"אלבו) ינולפל ארקמ
 ומילפ ןכו ,ץיונו דימל תויתואה ףוליחב ינומינפ ומכ ינומלפ שרפמש רשפאו) י'לב םגרת ךיא ןאכ בותכ אלו
 סרסל כג וכרצוהו ,ריהדא הז ימינפל ינומלפל ושרד ומוגרת יפלו ,(דחא םש 'י 'יס ט"פ ר"מבב ןומינפו 'א 'ד הטוס
 ןכו רבי ד ימינפל 'יגה םעט הזו 'וכו יתמ דע ריהדא לע 'ולכ ינומלפל רבדמה שודק דחא רמאיו ושרדלו ארקמה
 םגו) יוכו שייד םיושע 'וכו ר'הדאל הרזגנש 'וכו רבד ימינפל סליקע םגרת ד"המרל ריב םשב 566 דצ איגופב אבוה
 הייבקח אלו ךאלמ אוה ינומלפל רבדמה שודק דחאש שרדה יפל עמשמו ,(שייייעו סרוסמ ארקמה שרודש 'יפ ת"פיב
 ,'וכו וקידצמ ינא העש התואב רמאש הייבקה אוה 'וכו ילא רמאיו וירחאלש קוספה 'יפו ,קוספה שאר ושרדש ומכ
 תיהש ר"הדאל רמא היבקהש וכו ר"הדא הז יימינפל 'וכו רברמה ינומלפל 'וכו רמאיו 'יגה יפל םג שרפל לי'נ ןיאו
 ריב ייפב 'יעו וכו יעשפ היהי ךכ 'וכו ילע הרזגנש הריזג ל"ליה כ"'אש 'וכו יתמ דע היבקה ינפל חווצו רבדמ
 לע שרדה רחא ןונגסבו ,יתהגהו תורוש יתשו תובית יתשב ימ ינפל בותכ לייכבו ,השקה רמאמה 'יפב ךיראהש
 לש תוערה תוריזג לכ לא 'וגו רבדמ שודק דחא העמשאו איד םש 'יגהו גייכ 'יס תישארב במ אמוחנתב ר"הדא
 אכצו שדק תת 'וכו התא רפע יכ וב ביתכש תוריזגה ןמ ובישמ תא 'וכו ןוזחה יתמ דע ר"הדא לש ל"א ןה ימ
 ,'וכו הרזגנשכו ב"הוע לש ורקב אביש דע רקב ברע דע 'וכו חתימ םהילע הרזגנש ר'הדא לש וינב ולא סמרמ
 םינפל דמוע אוהש לאכימ הז רמא ןנחוי 'ר ינומלפ וחמ רבדמה ינומלפל 'וכו העמשאו רחא שרד םש ומדק הז שרדו
 עשפהו לארשימ תקלתסמ האובנה יתמ דע דימתה ןוזחה יתמ דע רמוא היחש לארשיב רבדמה לאירבג הז רמא אנינח 'ר
 םלועה תומואל סמרמ ןה יתמ דע סמרמ אבצו 'וכו לארשי אלא שדוק ןיא שדקו תח 'וכו שדקמה תיב הז םמוש
 ןאכ קיתעה ריב 'יפבו .שדק קדצנו העש התואב רקב לארשי לש ןברע השעיש דע 'וכו רקב ברע דע ילא רמאיו
 ןחש תורצה 'וכו ןוזחה יתמ דע (ריפדב ספדנה 'יפבו ט"יכב) םש סרוגו 'וכו םלועה תומואל דע אמוחנתמ הז רמאמ
 תת 7 :הימתב יוכו ועשפ היהי ךכ ןכו ,הימתב היהת םלועלח .תייח םלועל 6 :  לארשיב תוקלתסמ סוי לכב ןיאור
 הכו רפע המו (א"מפ) מ'פ ףוס ןמקל היכו ,סמרמ .שייד םייושע :חריתי ו"יוהוה ש ד קו ביתכ ארקמ .שדוק
 דיתעל .רקב לארשי לש ןברעו 10 | :טיספב ע"יעו שייד סש 'יגה 'יסופדב םגו ,'וכו שייד םייושע ךינב ךכ שייר
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 177 אכ ג כ השרפ תישארב

 רמא יינח 'רב יפי יר ,אגל 'א עשוהי 'ר  ,האיגיא 'א רועלא יר  ,רועל םיקבדש רוע תונתכ
 רמצו םילמנ רמצ ןמחנ רב לאומש 'ר  ,ןישמתשמ תורוכב ויה םהבו ןוניסקאלנ שיקל שיר  ,ןונרסיס
 לוכא ךליח סופל ץרא ךרד הרותה ךחדמיל יול 'ר רמא :רועמ ןיאבש רוע תונתכ ויה םיבנרא

 לכאת לכא ןגה ץע לכמ לוכא ךליח םופל ,יוש תאד המ ןמ ריתיו שובל תאד המ ןמ הרפו
 המ ןמ ריתיו ,םשיבליו רוע תונתכ םיהלא י'י שעיו שיבל תאד המ ןמ הרפ , (וט ב תישארב)
 :םלועה לכב םייורש ויהו ויה םינש ירהש ירש תאר

 : 'כ דפ ןילוס ,'6 דייק סיסספ 8

 .עופד רמא | גרועב | "ריגו ןיקובד . . .*ך'אְד םיקובד ('ר'א םהש) ןהש ,שכזחחפ ןיקבד ןהש .ע [םיקברש 1
 ,5 הינגא .?א'ְך היינגא) רמא (ן ובייא) וביא 'ר ₪ עפ [(?א והיגא / כ איגא .1ך הייד ,ןפ היגיא) האיגיא | 'א 'מוא

 [עכד רב * | ך יאגל ,א הגל .עכופ [אגל | רמא | ודיולןב ₪ :עכנ"אפ [עשוהי | כנ"אוד הייגגא (נן היגגא
 שיר | !ך ארטסיפ ,1א אט- :] ןט- ,ך ןוטרסיפ ,ע [ןונרסיפ 2 | א ימוא | עג הנ- :אןפדך אנינח | ןןב נפל רב

 ,"עפד ןוניסק אלג ,'א ןוניסקלג ,נ)ג [ןוניסקאלג | גיד רמא . . .ן שיקל ןב ןועמש 'ר ,כ רמא . . ,ץ) רמוא שיקל
 רמצו םיבגרא . . ,ף תבנרא רמצו םילמג רמצ | רמא ₪ [ןמחנ | יו ןישמשמ | יָת תורוכבה | ן .ןוניסקאלגא

 ויחש , ?אחוְד ןיאב ןהש ,פ ןיאבה | ג"אְד תונתכ - יכ'אחופ [רוע תונתכ 5 | ן םילמגו םיבנראה . . ,'3 םילמג
 | רכאוד ארפו .פ ארפ ,ן'ְד [הרפו 4 | 1 ךלייה | ן ספל | יכנאְך הרות ,ןפ [הרותה | יָנא םיאב (י ןיאב)

 | ראד הממ .נו [המ ןמ | ךיא רתויו | *ךאד שינל :כגופ [שובל | 5 ךל תיאד [תאד | ן ןמ ,ךא הממ
 כנו שול | ן ןמ :ךא הממ | ירכא איפו :ג'ְך הרפ ,*ךו ארפ 5 | ו ךלייח | ן ספל ,ל םפל [נאְד םופל *
 | ילרנאפְד הממ .] [המ ןמ | ל 'ל ,י?ך'ךרתווו :נפ רתיו [אָוְד ריתיו * | ל םשבליו [2נ"א םשיבליו *
 /1ףיכו םיורש ,?א ןייד ,?ך [םייורש | ךפ יל ,יִדווה .כ'א ויה ,ן |ויהו | ירכאפד יל ,ן [ויה | י המכ -, [ירהש 6

 | יולכ .ַד ולוכ ₪ :כנאופ [פלעה | יפדוי"

 ע"ומבו ,האיגיא 'ע ךורעב ,קתעוה אל ןכו ,היינגא רמא וביא 'ר דוע ג'ל פ"יכו ל"יכבו ,('םיזע תורועמ .האיגיא 1
 .ןונרסיס 2 :(?םיבנרא תורועמ .אגל =: נ"חעו הייגנא טיייכבו אינגא ייגה ר"'ב ייפבו ,שבכ רוע 'יפו ;הנינגא היגה
 יי'מב 'יעו רמא תלמ ךומסבו ןאכ רדענ לייכב .שיקל שיר :  ןונרספ יע .עיומ ייעו (*וילע רמצה .דועב רוע לש שובל
 יתקתעהש במ אמוחנתה "יג י'פע 'יפ אוהש ירנו "םימש השעמכ, ןוילגב ןמסנ ל'יכב .ןוניסקאלג : 198: דצ ליעל
 ,('+ ךיכ תומש) וכו םימשה םצעכו ריפסה תנבל השעמכ בותכש ומכו םימש השעמכ אוהש עבצל ראות ןוניסקאלגש
 היגהל ןיאו ,('א טייפ ויל וכו ריפס ןבאל המוד עיקרו עיקרל המוד םיו םיל המוד תלכתש בותכה שרדב ורמאו
 ותארוהש (*ןוניטקאלג היגהל ליינ ןיא ןכו ,(םש אמוחנתב בישר תורעהב 'יעו) םימש השעמכ רמא שיקל שיר ןאכ םג
 ןונייט רמוא- הדוהי 'ר 'וכו םישחת תורועו אתיא םשו ,'ד יד ביפ תבש 'שוריב ונינפלש ייגה י"פעא בלח ומכ ןבל

 ייעו ןוניטלג .רמוא גיר ייגה (יט 'א) היהש המ יפ תלהק ידמבו ,'וכו ןוניטקלג רמא הימחנ 'רו ארקנ ועבוצ
 שיימ 'יעו .(*ןוגיסקארק רמצלל ןווכ שיקל שירש יל בתכ סיורק שיר 'חהו ,בי'ח ת"הגא 181 רצ א"ח עגערטייב שקז
 ינימ ןייצל 'וכו אגל חאיגיא תורז תולמ ןאכ : ורחבו ,478 דצ 'ב ארודהמ םיימורה ייח לע ורפסב דראווקראמ
 :620 דצ סיורק לצא ףעל "עו תורז תוביתב שמתשהל הדגאה ילעב ךודכ ק'הלב לכל  םיעודי  תורוע
 שרפמו ,ג'י ייס 'גיספ ןמקל 'יעו  ,ןישמתשמ תורוכב ויה ותשאלו םדאל ה"בקה השעש רוע תונתכב .ויה םהבו
 תודפל ה'בקה הוצ חמל וניתובו ורמא "וגו םיולה תא הק 'ג םשו 'ח "ספ דיפ רימבב םרמאמ י'פע
 אלש דע "כו ונשש המכ יול טבש דמע אלש דע ןישמשמ תורוכבה ויה הלחתבש םיולב לארשי ירוכב

 םיחבז) םינהכב = הדובעו תומבה ורסאנ ןכשמה םקוהשמו תורוכבב הדובעו תורתומ תומבה ויה ןכשמה םקוה <
 ןויכו םלוע .לש ורוכב היח ריהדא םלוע לש ותיירב תלחתמ לוט 'וכו ךל  עדתו (גיספ ןמקל ייעו דיימ דיפ
 תונתכ :ותשאלו םדאל  'וכו שעיו ינש הלודג הנוהכ ידגב שבל 'וכו .רפ רושמ י"יל בטיתו ינש ונברק . בריקש
 וכו חלתושמל :ןרפמ תש תשל ןרסמ םדא תמש ןויכ םהב ןישמתשמ תורוכבה ויהו ויה חבש ידגב םשיבליו רוע
 הרוכבה ול הרסמנ קידצ .היהש ינפמ 'וכ םחרבאל םרסמו םש תמ 'וכו םשל ןרסמו חנ תמ 'וכו חנל ןרסמ חלתושמ
 * הלטנש אצומ תאש אלא היה רוכב בקעי יכו בקעיל הרסמו קחצי דמע קחציל הרפמו םהרבא תמ "וכו בריקו
 ןח תורוכבה יניסב השמ בירקהש העשב ןכו 'וכו בירקמ ליחתה הרוכבה תא בקעי הקלש ןויכ 'וכו ושע ןמ .בקעי
 היה אלש תדמל אה תולוע ולעיו תורוכבבש ןירוחבה ירענ והמ וגו לארשי ינב ירענ תא חלשיו ינש .ובירקה
 רוע תונתכ והמ 'יגה םשו ביי 'יס תודלות במ אמוחנתמ עבונ םש רמאמהו ,'וכו תורוכבה אלא בירקמ םדא
 הלודג הנוהכ ידגב .םדאל היבקה שיבלה ךכל יוכו וניתובר ונש דועו 'וכו ה"בקה ןשיבלהש הלודג הנוהכ ידגב
 היהש ושעל ןרפמ קחציו קחציל ןרפמ םהרבאו םהרבאל ןרפמ םשו םשל ןרסמו חנ אב םלוע לש ורוכב היהש
 הקבר הרמא ושע ןמ הרוכבה חקלו בקעי דמעשכ ומא לצא ןדיקפהו זי"ע תודבוע וישנ תא האור היה ושעו ורוכב
 תדגאב םג 'יעו וכו תודומחה לודגה הנב ושע ידגב תא הקבר חקתו ינש וללה םידגבה שבליש אוח ןידב  'וכו
 בע א'פ הליגמ ישוריב שרדה ןכו  ,ריכבא שרדממ 168 דצ ליעל י"מב יתקתעהש רמאמבו (ב"מפ) ג"מפ תישארב

 ךנוממו ךתלוכי יפל ,ךליח יפל .ךליח םופל 4 : הלודג הנוהכב שמשמ היהש תודומחה והמ 'וכו הקבר חקתו יב
 תושעל איצות ךכרעב התאש הממ רתויו ךשובלמל איצות ךכרעב התאש הממ תוחפו ךחליכאל תואצוה איצות
 התשיו םדא לכאי םלועל  םש ןילוחבו ,ךתריד לע ףיסותו ךיתשממו ךלכיממ תוחפ ורמא םש םיחספבו ,ךתריד ךל
 "פ (ארפ) הרפו ,'וכו ול שיש הממ :רתוי וינבו ותשא דבכיו ול שיש המב הסכתיו שבליו ול שיש הממ תוחפ
 שעיו 5 :154 דצ יל קלח יתפרצה עימב םג 'יעו תאמ ארפ ןיפלא אשמח 'ב 'כ ביפ ןיבוריע 'שוריב ומכ תוחפ

 : םכרע יפל רתוי םיבושח םישובלמ םהל השע אלו .רוע תונתכ 'וכו

 ') ספ (ק1.)- *) ג6ק66- *) ס/שטשקעסע. | *) סא דעסע- | *) אס 60 * 00060
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 (די ז ביש) םדא ינב יעננבו םישנא טבשב ויתחכוהו ותוועהב רש א ריהה תודילומו םדאמ
 ןימכחד ןישיב ןוניהד רמאד ןאמ  הימיע ןוברד ןיבט התיבד יוחור רמאד ןאמ ,האמדק םדאד יונב
 :הירצי ןימכח אלד ןישיב ןוניהד רמאד ןאמ הימע ןובר אלד ןיבט אלקחד יוחור רמד ןמ ,הירצי

 ריאמ יו לש ותוותב םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא ייי שעיו (אכ בי
 ,ןלעמלמ םירצו ןטמלמ םיבחר ,סנפל ןימורש ןושארה םדא ידנב וליא רוא תונתוכ בותכ ואצמ 5

 ןאש היבמ ןיאבה םיקדה ןתשפ ילככ ןנחוי 'ר רמא ,תילגרמכ םיאנו ןרופיצכ םיקלח רמא הייבר קחצי

 : 170 75 ליעל |: דיכ "כ סט נ"ע סעוסנס 6 : דייל יכ וקלי 4

 ּ ,י'ךַאְו [ותוועהב | (םש) י . . תודלוי ויהו ,י'ךאה] . . תודלומ ,ָך . . תודילומ ,כפ ונממ תודילומו 1
 0 ,ן [התיבד | יִד יחור .ךכנאופ יהוחור .?ך [יוחור | - הימדקד [האמדק ** | ן?אפ יהונב 2 | ןָפְד ותועהב

 ל | (סש) י'א דימו , 1 ..ןמו ,כ רמאדןאמו | יכ'אד הישע . גלאופ [הימש | ירגאוד ןיברד .פ [ןוברד | ירכ אפ אתיבד
 [ןיבט | י יחור ,רנאפ יהוחור ,ך ייוחור | אדימ ,ינפְך רמאד ןאמ 8 | (םש) יד ןוניא .יִאָפ ןוניאד ,2נ] [ןוניהד

 /3 [ןוניהד | !א דימו ,ן רמאד ןאמו | יבא הירצי ןימכח אלד , הימיע ןיבר אלד [הימע ןובר אלד | ל ןישיב

 | יבא הימע (%א הימיע) ןיבר אלד ,ָך הירצי ןימכחד ,1 [הירצי --אלד | "ל ןיבט [ןישיב | יב'אד ןוניאד
 . :ג2ופד ןימוד (נופ ןהש) םהש | ן?א לש תונתכ ,י לש וידגב | א רוע | תונתכ 5 | | ?א ותרות 'פסב 4

 | יראפד הט- כנו [ןטמלמ | ך םגיפל ,1ךכ] סגפל .ל םנפל [ולךאופ סנפל * | יי ןימוד ויהש ,ִא םימוד

 :ישפ ןי- . כנחו [פיקלח | ךכנאד איגי /ופ [הייגו | 'ך ₪ ר [קחציי 6 | יראפד הל- ,כנ] [ןלעמלמ
 | 'ך קחצי [ןנחוי * | אפ תוילגרמכ | אד ויה םיקלח

 194 רצו ונווע 81 רצ ליעל ןכו אטבמב תשגרמ איהש ןמיסל ויוה וליפכהו ו תו ע ח ב בותכ ארקמב .ותוועהב 1
 ןכו ה א מד ק יתהגהו ,ר"הדא לש וינב ינב .האמדק םדאד יונב 2 :ילג אוהו הידב 8 דצ ליעל י"מב 'יעו הפייע
 ןאכ אבוהש 'רנ הז רמאמ .יוחור רמאד ןאמ : האמדק םדאד יונב 'וכו םדאה ינב ונב רשא ל"יכב םג ח'לפ ןמקל
 ןיקיזמ ווה םדאמ ודילואד ןיחור ןוניאד ירחא רדס רהוזה רפסב אתיאד ריעה םינינפמ רחבנ לעבו ,בגא ךרדב
 םדאל םיבוט םה תיבב םייוצמה תוחורה רמואש ימ שי אכה יגילפד והזו ,יארבבו אתיבד יחתפב ןיירשו אמלעד
 רמאד ןאמו ול ןיקיזמו ערה ורצי ןיריכמש ינפמ ול םיער םחש רמואש ימ שיו ולשמ םינהנו ומע ןילדגתמש ינפמ
 בימ אמוחנתבו 114 דצ ליעל י"מב יתנייצש םישררמב תוישעמה 'יעו וכו הדשב םייוצמה תוחור אלקחד יוחור
 לייכמ ץוח םירפסה ראשבש ןיברד ייגח יפל ומע ןילדגתמש וא ומע ולדגתנש .תימיע ןוברד | :ז"כ ייס תישארב
 הייכו (88 דצ םוברעוו ימארא סאד רעגניזעלש ,299 רצ ןאמלאד 'יעו) ינוניב אוה ןוברד םגש רשפאו ,פ"יכו
 אלקחד ייוחור ו"יכבו 'וכ) ו ב ר ד ןיבט אתיבד יחור 'יסופדב 'יגה דיכפ ןמקלו ,וידו ר"פדבו ל"יכב ךומסב ןו בר
 הימע ןובר אלד ןיבט אלקחד (ייוחור) יוחור רמאד ןאמ ייגה רייפדו ודב .'וכו רמד ןמ 8 :יוכו ןוב ר אלד ןיבט
 ןיבט וירחא וסיפדה ןכו טוקליה י"פע ןאכ היגה כ"מבו ,דייכפב םג שיייעו חירצי ןימכחד ןישיב 'וניאד רמאד ןאמ

 יא אייכב םג היכו ,(רמאד ןאמ אלקחד ןיחור סריס דועו) הימע ןיבר אלד ןישיב ןוניאד דימו הירצי ןימכה א
 ןישיב םוקמבו ןישיב איס ןי בט סוקמב רחא בתכב הגוה לייכבו ,איס םשב א"בא שרדמ ןוילגב הגומ ןכו 'בו
 ,ינשה רמאמה אתיל לאומש יקליו ו"יכבו ,וז םע וז תומיכסמ ולא תואסרג יתשו רי'כפ ןמקל כ"'מב היגה ןכו ,ןי בט איס
 ןמ תיה ר ו א תונתכ םגש הארנו ,םש י'מבו 70 דצ ליעל 'יע .ריאמ יר לש ותרותב :ןושארה רמאמה תועטב לפכנ ל"'יכבו
 יסבו 848 רצ דיל קלח ח'מב ןייטשפע איר ירמאמב ייעו סוריוסאד ניכהבב זונג היהש ת'סב םיאצמנ ויהש םיפוליחה
 שרפמו ..(םיכוד הידרב 88 דצ ליעל +"מב ייעו ףטח ץמק םוקמב ז"יוב תונתוכ בותכ ליייכב ונינפלו) 49 דצ תודמח םחל
 ר"חדא ידגב וקיהבה ךכ םיריאמ הילתוכו הכותב רגהש ('תיששעל יולכ סנפל ןימודש ר'תדא ידגב וליא רוא תונתכ ןאכ
 75 רצ איח ןעידוטש 'געללעה לאהטנעדיירפ עייעו כ"'מב אבוהש סייבמרה 'יפ 'יעו המלשכ רוא הטעו ורדה ןיזמ
 ןרופיצכ םיקלח ויהש רוא תוגתכ שרפמ הייבר קחציו ,52 דצ ןעשיירפ 'צוה ר"הדאד ירפסו הז קוספל ןנאמללידו
 קוספהש עמשמ שרדמה יפלש כ''ג יתוריעה סשו ,יוכו אלו הידב 168 דצ ליעל י"מב 'יעו תילגרמכ םיריהזמו םיאנו
 אשובלב הי'ב אשרוק ןול שיבלא רתבל רהוזה רפסמ קיתעה יטאנקרבו ,ר"הדא אטחש םדוק רמאנ 'וכו שעיו
 היב ןישמשמ ווהד רוא תונתכ אשירב רוע תונתכ ד"הה (ונממ הנהנ רועהש שובלב 'יפ) הינימ ינחתיא אכשמד
 הסנכנשמ לבא תבשה סנכיתש םדוק ישש םויב התיה תאזה השרפה לכ שרפמ 109 דומע לודגה ידמבו ,'וכו ןיאלע
 ירפסב םג 'יעו ץראח ךרדב ןיקסעתמ הירב םש ליעל י"מב יתנייצש תודגאב ייעו שמשה תחת שדח לכ ןיא תבשה
 : תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנש םירבדה ןמ דחא הזו 'וכו השמ לש רבק הז 'וכו םש יכ הינש 'יפ הכרבה תאזו
 ף ייפ וכו ןטמלמ םיבחר שימו ,ג"חעו ס ג פ ל יתחגתו ,יוכו תונותכה אי"יו ריהדא לש ודגב ףא א'יו 'וכו םה ולאו

 ו
+ 
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 ('ב חיע אמוחנתה אובמ) אמראפ י"כ אמוחנתב ףסונה רמאמבו ,הלעמלמ רצו הטמלמ בחר אוהש סנפה תינבתכ
 תויששעכ ןיריאמ רנ 'יפ סנפל ןימוד ויהש וזב .וז תופלחתמה תויתואמ איהו רוא תונתכ רוע תוגתכ שרפמו סרוג
 איררפו ויט זיכ תישארב יא יירת ייעו כיע ושע ידיל ואבש תודומחה ידגב ןהו ןרופצכ ןיקלחד תוילגרמכו 'וכו
 םיטופדבו ,י"כ ראשב היכו .ןנחוי ר"א 6 :ויה םהבו הידב הטמל ייעו ז"ט 'יס היספו ג'י 'יס גיספ ןמקלו ד"כפ
 םישרוד םירחאה םיארומאהו רזעלא 'רו רועל םיקבדש רוע תונתכ שרוד ןנתוי רו ,170 דצ ליעל םג 'יעו שבתשנ
 ישרופ) רועה ןמ אבה רבד רמא דח לאומשו בר רוע תונתכ 'א דיי הטוסב אתגולפה ןכו ,רועמ ןיאבש רוע תוגתכ
 דבעו םגרותמ 'א י"רתבו ,(ורשבל ךומס שבול םדאש ןתשפ לש) ונממ הנהג רועהש רבד רמא דחו (אוה רמצ לש
 איררפב אתיא ןכו 'וכו וחלתשיאד ןוהירפוש ףלח והירשב ךשמ לע הינמ חלשאד איויח ךשמ ןמ רקיד ןישובל 'וכו
 רכזוה אל הז שרדו ,'וכו ורזעלו םדאל דובכ תונתכ ה"בקה השע שחנה טישפהש רועה ןמ רמוא רזעילא 'ר כ'פ
 אמוחנתב היכו ,"שיגרמ וניא םדא 'חנתב, לי'יכ ןוילגב ןמסנ רועל םיקברש 'וכו ןנחוי ריא רמאמלו ,ר"בב ןאכ
 םיקובד ןהש ןאש תיבמ םיאכה םיקדה םידגבכ םירמוא ןגחוי ירו ריאמ יר שבושמ רמאמה םשו דייכ 'יס תישארב במ
 ריב :יסוי יר ןונגיל רמא יול ןב עשוהי 'ר וטטיפל רמא ינמחנ רב לאומש 'ר שיגרמ וגיאו םדא לש ורשב לע
 ףמא שיקל שיר תילגרמכ ןיאנו ןירפצכ ןיקלה רמוא קחצי 'ו תיה רמא והבא 'ר  ןיטסיס רמא אנינה
 :רעבאב שיר תוועהב ש"ייעו הכו ןחב ןיביוקמ ויה תורוכבב תדובעה התיהשכו םימשה השעמכ
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 1% "ב כ השרפ תישארב

 אי תורוד המכ הל הוויח  ,היויחכ התתצמו התיוויחכ הנתנ הוח ותשא םש םדאה ארק יו (כ
 :םדאד היווח תאו ךיווח היווח אחא 'ר רמא ,הדביא |
 ינעה ומע הלוע רישעה ינת ,יח לכ סע 'א רזעלא ןב ןועמש 'ר יח לכ םא התיה איה יכ- \

 םישלשו האמ לכ ןומיס 'ר רמאד םייחה לכלש ןמיא יח לכ םא רמא ןומיס 'ר/ ,ומיע תדרי הנא
 8 תוממחתמ תוביקנ תוחור ,תרלוי איהו הגממ םיממחתמ םירכזה תוחור ויה הוחמ םדא שריפש הנש

 יקלי ,סט וקלי 4 :יס ש"ק '5 סע סונוסכ ,'5 'ל ס'פ סוכופכ 'עוכי :סט עוקל 8 :906 75 ןטקל 2 :  סט טוקני 1
 :וייכ "יס סיטסכנ בפ ספוסנס ,'3 ס"י ןינוכיע 'יעו ,דייכפ ןמק5 ,ו'פק 'כ לפופש

 רש ב י א היתה + 1[] אתד .ריל התויחל ,ף התויחכ ,] התוויחכ | ירנחְד ול (יגזח הגתנ) הנתינ .כא]פ [הנתנ 1

 :ן [היוחכ | | א ותבצעמו ,י?ְךְד ותצעימו .שבזחח ות- :"ל הית- ,גפ התצצמו ,ן התתויצמו | ישְד ותה

 , 1? הויח א"ד /1?א הוח :'אפ הויח .ל היוויח ל הוויח * | כ התוויחכ .יך'א איוחכ .?אד איוה .ם הוווה /

 | 5 אייח ;ך אבא | יְךְד הדבא ,ג'אחופ [הדביא 2 | ך ןושארה םדא - [הל" | ך הויה הוח איד 3

 ,יירלאפ איוח | ?רכ'או ךיויח :.י'רפד ךיוח .?א [ךיווח | ןאו- :כ] אויח ;ילך'אד איויח .'ך"אפ איוח /
 | כ רמוא ,יִרָנְוְד רמא | (פ יל 'א -- ןועמש 'ר) 1ףך יאהוי ,?ך] יחוי [רזעלא 8 | ?ךכ'א אי-  ,ן היויח 1

 (כפ השרפש) השריפש 5 | י'א לק | .גחפ לכש | גפפייה | ל ל [לש** | ןךפמא .יכא ןמא | ומע 4 2
 [הגממ | | (לאומש) יכא ויה םירכזה תוחור ,פ םירכזה תוחורה ויה | ] םדא ןמ . . ,יכנאפ7ך םדאמ הוח ָ

 [תוממחתמ | ?אופ תובקנה | יכנפְד תוחורו .א] [תוחור | יכו ןהמ .נפ םהמ ₪ .'א [תדלוי | *] הב

 | .(שש) יכ'א = ויה

 שרורש ליינו וייכ ייפע םג תמייוקמ וז 'יג .'וכו התיוויחכ 1 :םיתמה תייחתל אלא בושת ל"ת המ ךבוש רמא רבכש |
 הל .רמאש שחנהכ תינתייצ התיה איהו תעד ול הוחת השאכ התיוויחכ םדאל הנתנ איויח ןושלו הוח יוח ןושל הוח
 הארה ל'זרדבו םימוגרתב ותארוהש יוח לעפמ רזגנ םש אוה (אתיוויח) התיוויח תלמו ,'וכו םיהלא רמא יכ ףא
 ב'צ '"יפ האר ירפס ומכ התתצמו ינוניבהו ,(זי'י ביל בויא) יעד הוחא ('ג טיי םילהת) תעד הוחי מיילב ןכו- דיגה
 דצ ד"ח רעגייג אירל עיימ 'יעו תתוצמו רזוח אחתש אל יב גיכ ט"פ שיר הטוס 'שוריב ןכו 'וכו תתצמו רזוח אלו
 המכ הל הארהש םושמ יוח ןושל הוח ר'הדא הל ארקש רחא שרד .תל הוויה :995 דצ דיח ליתמעו 1
 י'מב 'עו א/יכו פ"יכו ל"יכב רדענ א * ד רוביחה ןמיסו .175 דצ ליעל 'יעו םלועל התימ המרגש הדביא תורוד
 ר מ א א ח א 'ר ךרוצל אלש היגה כיימבו ,וידו ריפרב םג היכו .אחא 'ר רמא 2 :םיקוש הידב 190 דצ ליעל
 רמוא השאה יפלכו איויח ןושל כייג הוח שרוד א'רו ,'וכו דחא םוי הידב 24 דצ ליעל י"מב ייעו וירחא וסיפדה ןכו
 היויח אחא רי'א ב"כפ שיר ןמקל אתיא ןכו ,אשח ךדי לעש םדֶא לש שחנ תייה תאו ךאישהו ךלש שחנ היה שחנה
 הלעב םע םייח הארת השאהש (16 דצ ליעל יי'מב 'יעו) יח לכ סע היב ירק 'ולכ .יח לכ םע 8  :'וכו תאו ךיווח
 רישעה טייכ ריב 'יפב שרפמו 'וכו ומע הלוע .רישעה אתיירבה איבמו ,תמכ בושח ינעו רישעה אוה יחו ,ורשעב
 (היימ הפ תובותכ) הלעבל תבייח השאהש םימכח וגמש תוכאלמ העבש ןתואמ הלטב איה 'ז תוחפש הנוק םאש יוכו
 הניא ינעה ןכ ומכ תינחנ ולש תויח םע יח לכ םע 'נש 'וכו החפש םוש ךמע תסנכה אל אלהו הל רמול לוכי ונואו
 ומע תדרוי הניאש יפל ארדיתקב השאה תבשוי 'וכו ןרכמו ינעהו תוחפש המכ ול הפינכה םאש ומע תדרוי
 ישורי י"פע ןכ שרפמש הארנו ,כ'ע ינועמ הלודג התימ ךל ןיאו התימהח םע אלו תויחה םע יח לכ םע ביתכד
 אדהכ סינכהל 'יואר איה וליפא אלא הפינכה רבד ףופ אל קחצי בר רב לאומש רי'א הפינכה 'ג םשו ה"פ | תובותכ
 תוחפש 'ד ול הסינכה םאש י'שריפמ קיתעה םשו) תיפיב ית ומע תדרוי אל לב א ומע הלוע ו תש א ינתד
 ר"פדבו ,רמאמה שאר שבתשנ ספדנה 'יפבו ,'וכו הל רמול לוכי אל רישעהו תוחפש הל הסינכה אל םאו 'וכו איה הלטב
 אוהו יוכו קינתל תרמוא איה ןניפרג 'א אייס תובותכ ילבבו .('וכו העבש דע תוחפש העברא ול הפינכה םאד םש ייגה
 הדיד רתב וא ןנילזא הידיד רתב והמ היחרוא ואל אוהו אחרוא איה יוכו קינהל אלש תרמוא איהו קינהל רמוא
 ותיילעב לעב תלועב איהו הארק יאמ אנוה בר רמא ומע תדרוי הניאו ומע הלוע אהמ היל אנטישפו 'ןכו
 הנתינ רעצל אלו הנתינ םייחל יח לכ םא התיה איה יכ אכהמ רמא רזעלא יבר לעב לש ןתדיריב אלו לעב לש
 ומכ שרדה סעטו ,תוחורה לש וליפא .םייחה לכ לש 4 :'א ח'מ תובותכ עייעו (םש רכזוה אל יח לכ טע שרדהו)

 יחה לכמו ד"הה הביתה לא חנ םע ןיסנכנ תוחור ןליפא איעשוה ר"א 'וגו רשב לכמ יחה לכמו אילפ ףופ
 הוחש עמשמ 'וכו תאמ לכ ןומיס ר'אדכו ,54 דצ ליעל 'יעו ןיפוג םהל ארבנ אלו תושפנ םהל ארבנש ןתואמ 'וכו
 ירהש תוחורה לכ לש ןמא התיה אלו ;הנממ םיממחתמה םירכזה תוחוו ןתואמ הדליש תוחורה לש ןמא התיה
 וא םיאירמה םהש עמשמ תוביקנהו םירכזה תוחורה ןתואו ,תייפיב םג 'יעו תודילומו םדאמ תוממחתמ תוביקנ תוחור

 הכו הוחו םדא שש ארב 'וב 96 דצ ליעלו םש ליעל אתיאדכ תבשה שדקשכ 'ו םויב וארבנש םיאירמה
 לכ ונינפלש 'יגה יפל ףא שרפל קחודו .ז'לפ אירנ נירדאו יא זיט הגיגח ייעו םדא ינבכ ןיברו ןירפ םידשהו ,םיאירמו
 לש ןמא התיה הוחו 'וכו תודילומו םדאמ תוממחתמש תוביקנ תוחור תדלוי איהו 'וכו םירכזה תוחור ויַה 'וכו האמ
 תודלות וליא 'וכו םדא תודלות רפס הז שרדב 'וכו ןומיס ריאד רמאמה רדסנ ד"כפ ןמקלו :האמדק םדאד יוגב ןלוכו תוחורה
 תוחורה ויה גילו םייִחה לכ לש ןמיא יח לכ סא שרדה אתיל במ אמוחנתבו ,'וכו תוחור ןה המ תודלות םיגושארח ןיא
 םדא רמא לבה גרהנש ןויכ ותשא הוחמ םדא שרפנ הנש םישלשו האמ ןומיס רי'א םש 'יגהו הנממ םיממחתמ םירכזה
 דודל הייבקה רמא ןכש ונממ תוממחתמו ולצא תואב תובקנ תוחור ןומיס ר'א השוע היה המ 'וכו םינב דילומ ינא המ
 וכו ןיקיזמה אלא יעגנ ןיאו םדא ינב יעגנבו 'וכו עדילא ןב ןוזרו דדה הז םישנא טבשב יאמ 'וכו ןתוועהב רשא וכו

 םש ,ןיבורועבו ,'ןכו ןיקיזמ דילומו ונממ תוממחתמו ולצא תואב תוחורה ויה הוחמ םדא שריפש הנש לק לכש
 םישלש םדא יחיו ינש ןילילו ןידישו ןיחור דילוה יודינב ר"הדא היהש םינשה ןתוא לכ רזע לא ןב חי מ רי ריאו 'ג
 לודג דיסח ר'חדא רמוא ריאמ 'ר היה יביתמ דילוא ומלצכ ואל אגדיאה דעד ללכמ ומלצכ ותומדב דלויו חנש תאמו
 אוהה ןנירמאק יכ 'וכו הנש םישלשו האמ השאה ןמ שריפו 'וכו תינעתב בשי ודי לע התימ הסגקנש הארש ןויכ היה
 איגופב ה"כו הוחמ םדא שר ייפ ש ןנינפלש ייגה הנוכנו ,164 דצ ליעל י"מב 'יענ 'וכו היסנואל אזחד ערז תבכשב
 םולכ ג"כפ ןמקל ןכו  ,(וכו ד"חה תודילומו יוכו תדלוי איהו יוגה .כי'ג םשו) ריב םשב אבומה רמאמב 574 דצ
 ימבו ,גיחעו םייח לכ לש ןמיא 'יגה איגופבו  ,'וכו לכ ל ש ןמיא יתהגהו ,'וכו הנש ל"ק ירה הוחמ התשרופ
 :'א *רתו א'ת 'יעו םייתח םדא ינב לכלש ןמא איהש ית לכ םא שרפמ וא סרוג 101 המע לודגה
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 רמוא אוה וללה תורודה לע קחצי יר רמא ,הדשה בשע תא תלכאו התיכז אלש וישכע ,םלועבש
 ןושארה םדא עמשש ןויכ ,בשע איהש רע הלכואו והרשמ ףילשמ םדאש הדשה בשע תא תלכאו
 ,םחל לכאת ךינפ ועיזהו ליאוה היכקה ול רמא ,המהבכ סוכאל רשקנ ינא המ רמא וינפ ועיזה ךכ
 :הנושארה ותללק לע רומעל ול היה חונ יסיא יר רמא

 הלוחל הפי ןמיס ןהש םירבד 'המ דחא הז והבא 'ר רמא םחל לכאת ךפא תעיזב (טי ₪
 תעזב העיז ,(= אמ בויא) רוא להת ויתושיטע שומיע ,יריקו םולחו הניש העיוו שוטיע ןה וליאו
 ,(₪ חל היעשי) ינייחהו ינמילחתו םולח ,(גי ג בויא) יל חוני זא יתנשי הניש ,םחל לכאת ךפא
 םעט המ ץראה ךרדכ םיעימ ךוליה ףא ימא ירסיקד ןינבר .(י גג סש) םימי ךיראי ערז הארי יריק
 : (סש םש) ומחל רסחי לב רבלב קחצי 'ר םשב יגח 'ר .(רי אנ ספש) תומי אלו חתפהל העוצ רהמ

 ןגממ התארבנש המראלש רפע ץמוק ול רמא [תחקל הנממ יכ] המדאה לא ךבוש דע | 9
 | : ךריב הלוזג אל

 הרוחה ןמ םיתמה תייחתל זמר ןכימ יחוי ןב ןועמש 'ר רמא יוגו רפע לאו התא רפע יכ
 : בושת אלא רמוא וניא ךלת רפע לאו התא רפע יכ

 /(י6 ע'ק) יכנס 'פ 6סקיספ ,'3 ז": םוככנ 6 | :"פפ ףוס סנכ וסילס כד ,6"פ ירכ ככד5 ,י5 טייק סיסקפ 'יע 9
 :סט סככ וסיל5 כדק ,סט עוקלי 19 :גימ יכ טוקלי 10 = :('פ ני'כק) סט יסנכ ספקיספ

 .ן [איהש | כאופְד והרש לע .[ך והדש תא ,יךנוהרש | כאן םיכשמ [ףילשמ 2 | [ךושכעו ,ּכא ושכע 1
 | א ינירה ,?א ינא ירה [ינא המ | כןיריחשמויה ,אןוריחשה [ועיזה | כן'ל .ינד ןכ .אחפ [ךכ 8 | ירגא 7 אוהש
 היה | *ך'א חנ | ךיול .'א יסוי . כנא יסא .ן [יסיא 4 | כא וריחשהו [ועיזהו | ל המהבב [המהבכ ** | כא] רושק
 | ותללקב | כד דמוע היה (ולא) םא ,'א דומעי .. .רך*א דמע סא ,י]] דמע וליא [דומעל | יכ?א םדאל = [ול | ירנא יל
 | כ?א םירבדהמ / פ ..השמח ןמ . )זךןםירבד השמחמ | ליל [(זךוהז) הז** | ?א ךיפא ...י511אזדפ ךפא תעזב 5 | ו חנושאר

 ,כנופד ירקו | אזךסולח | נפך הגישו . כ'אזדו [הניש | 'א שושע ..,ןדְו שוטיע . . ,יכ?א שוטיעו העיז | א יל ןה ולואו 6
 --העיז | ן לכאת ךפא תעיזב 'נמ העיז , כא םחל לכאת ךפא (כ תעיזב) תעזב ['א 'אנש] 'גמ העיז [רוא--שוטיע | אזְך ירק

 | כנ'אד ךרדב .רַאו [ךרדכ | ירק 8 | ןְד תעיזב | כא רוא . . ויתושיטע ['א 'אנש] יגמ (1א שוטע) שוטיע [םחל
 |דנלגו | כו ל אדל וגו ["א תומי אלו * | ך רהימ 9 | ן ימעט ,ףאמעט ,ךהימעט ,ן [סעט | גיאמ | רכנא ץרא
 הלוזג 11 | כא יל המדא לש | יראפל יל ד וגו הנממ יכ [22ן תחקל -- יכ * 10 | 'רכנאח אלש ,ן אל [לב
 יותכ ןיא ,יָד רמאנ אל ,פ [רטוא וניא | ₪ בושת [ךלת 18 | ן איה . . ,"7 הלודג ,כא אוה לזג ,יזךַפ איה

 | ?רכנו רפע לאו < [אלא | ךכא ןאכ (כ 'תכ ,ך .בותכ) ייתכ ןיא ,2] ןכ ( 'תכ)

 תורודה לע 1 :גי'חעו םהב 'וכו תייח יתהגהו ,הרשה בשע תא תלכאו 'וכו וישכע םלועבש םינדעמ לכ סעט סהב סַעוטו
 םילבשה םחל רסוחמ ףלוש םדאש 'וכו בשע תא תלכאו ארק רתפו ייר ימיב י"אב קחודו ץחלב רעצ ייח ויחש .וללה
 וכו רערעה תלפת לא הנפ לייפ רובו ח"כפ אתקיספב ןכו ,211 דצ ביח א'הגאב ,יעו םיקורי םהש דועב והדשמ
 ד 'א ט"פ מ"בב ליעפהבו ('ו טיכק םילהת) שבי ףלש תמדקש מי'למ ףילשמו ,'וכו וללה תורודב אירק רתפ קחצי 'ר
 איהש רע הלכואו ותרש לע ףילשמ אותש 'יגה 101 יומע לודגה ידמבו ,והדשמ  לייכ 'יג הנוכנו ,ימילא יניבמ יניטק ףילשמ
 ,'וכו ליאוה ה"בקה ל"א המהבה תא סובאל שקבמ ינא המ רמא 'וכו ךכ ר'הדא עמשש ןויכ קתעוה םשו ,נ'חעו בשע
 ויניע וגלז ךל חימצת רדרדו ץוקו םדאל היבקה רמאש העשב יול ןב עשוהי רי'א םש םיחספב םתמגוד ונינפלש םירמאמהו
 שייר רמא ותעד הררקתנ םחל לכאת ךפא תעזב ול רמאש ןויכ דחא סובאב לכאנ ירומחו ינא עי'שבר וינפל רמא תועמד
 ןויכ םש גירראבו ,סי'דב 'יעו ארברד יבסיע ןנילכא אקד הנימ ןניטלפ אל ןיידעו הנושארב ונדמע םא ונירשא שיקל ןב
 דחא סובאב לכאנ יתמהבו ינא 'וכו וינפל רמא וירבא ועזעדזנ דימ הרשה בשע תא תלכאו הי'בקה ול רמאש ר"הדא עמשש
 ר"תדאל תייבקה ול רמאש ןויכ וכו רדרדו ץוקו רי'אסב ןכו 'וכו סחל לכאת ךיפא תעיזב ךירבא ועזערזנו ליאוה הייבקה ול רמא
 היה חונ ישא בר רמא שרפמו סרוג בוט חקלבו ,192 דצ ליעל הי'כו .יסיא ר"א 4 :'וכו ליאוה ול רמא ןירביא ועזעדזנ ךכ
 : 199 דצ ןמקלו יש תחנמב ייעו ךיפא בותכ ארקמב .ךפא תעיזב 5 :םחלה רחא חרוט אהי אלש ותללקב דמוע ייה םא
 | ?/ שוטע םולחו הנישו ירק ל ו ש ל ש העיז שוטע ןה ולא חלוחל הפי ןמיס םירבד ה ש ש 'ג םש תוכרבב .והבא 'ר רמא
 ָ ערז הארי ביתכד ירק תחשל תומי אלו התפהל העוצ רהמ ביתכד לושלש 'וכו תעזב ביתכד העיז 'וכו ויתושיטע ביתכד

% 

4 
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 םירבד הששמ דחא הז והבא רי'א םש 'יגה ןכא יוכו העוצ רהמ שרדב םש אתקיספב רמאמה אבוה ונינפלש ןונגסבו , וכו
 רהמ ןיינמ ץרא ךרדב םייעמ ךוליח 'וכו ןינמ שוטיע ץרא ךר דב םייעמ ךוליח םולח הניש ירק העיז שוטיע ןה ולאו 'וכו ןהש
 א ל ש רדבלבו (קחצי רי'א ייגה אמראפ י'כבו) יגח רי'א (רכו ימא ירסיקד ןינבר םש גילו) תחשל תומי אלו חתפהֶל העוצ
 5% אבא וב אמה 'ר םשב יגח ר"א איד 'וכו העוצ רהימ תמ וניא הנפנש ןויכ הלוחב ןמיסו םש ריייספבו ,ומחל רסחי
 5 ךומסב ןכו ליייכב הי'כ .יריקו 6  :'וכו תמ אוה ירה ומחל רסחו הותפ היה םא לבא ומחל רסח וניאשכ תמ וניא יתמיא
 ₪ םורגתו שרדה יפל 'יפ .ינמילחתו :תומת אלו .םחל לכאת 7  :יוכו עצמיאב היידב 180 דצ ליעל יימב שימ ייעו יריק
 :ךוליח 8 :קיררב שייייעו ('ח ט"כ הימרי) םימלחמ םתא רשא סכיתמלח ארקמב ליעפה ןינבב ןכו .םולח םלוח היהאש
 יפל ר''ב ייפב שרפמש ומכ יאדמ רתוי לושלש ול ןיאש 'ולכ ץראה ךרדכ ןאכ ףיסומו םש תוכרבב אתיאדכו לושלש .םיעימ
 ארקמכו ,ומחל .רסחי אלש .רסחי לב9 :םדא ינב לכ ךודב ץואה ךודב "גה םעט ןכו ,וכו ךרדכ 'יגה
 ייסופדבו לייכבש לב ייגה םעט הזו 'וכו רסחי אלש דבלב י'רשב חיר ושרודו 'וכו רסחי א לו טש קוספה ףוסב בותכ
 ייפ ןכו לוכאל לכויש ומחל רסחי אלש שרפמ טיייכ רי'ב 'יפבו ,'וכו א ל ש ךבלבו ןכ 'יגח אתקיספבו םירפס בורבו
 אברדא ושפנ כעתת לכוא לכ םא לבא הפי 'יעמ ךוליהש אוה ומחל רסחי אלשב 'קודו 'וכו רסחי לב דבלבו ת"פיב
 ג'חעו קוספה יתמלשה ןכ .תחקל הנממ יכ 10 :'וכו וניא יתמיא רייספב רמאמה ייפ עמשמ ןכו 'וכו וצק ברקי הז
 שיר םשב היירב 182 רצ ליעל י"מב יתקתעהש תודגאה 'יעו יאק תחקול חנממא 'וכו רפע ץמוק ר'ב ייפב בתכ ןכו
 זמר ןכימ בוט חקלב רחא שרדו ,(ר'ב 'יפ) בושת רפע לא ךלתש ייפעאש עמשמש .בושת אלא 18 :ןקזה
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 ףוס םי רזוגל ףוס םי תעירקמ יא יול ןב עשוהי 'ר = ,(ט המק םילתת) ןוצר יח לכל עיבשמו
 :(הכ סש םש) 'וגו רשב לכל םחל ןתונ (גי ולק סש) וגו םירזנל

 וז ץוק .ןיפילחמש שיו] תיבכע וז רדרדו פרגיק ז ץוק .ךל חימצת רדרדו ץוקו (חי
 הימחנ ירו הדוהי יר הדשה בשע תא תלכאו : [םירד םירד היושע איהש סרגיק וז רדרדו תיבכע
 רדרדו ץוקו התיכו אלש וישכע ,ןרע ןג ינליא לכמ ךל הלעמ התיה התיכז וליא יא הדוהי יר
 םינדעמ לכ םהב םעוטו ןדע ןגמ םיבשע לטונ תייה התיכז וליא רמא הימחנ 'ר ,'ונו ךל חימצת

 : כ" 'כ .עוקלי 8

 ,זמ תעירקמ רתוי הלודג .א . . רתיי .ירגחד . . .הלודג ,כ [תעירקמ | פ ימוא ,יכנאָוְד רמא 1
 | ה8 | יו ₪ הל ךממ מד ₪ רמאו .כנאהופ [ןתנל | ם תעיוקכ הלודג ,ן תעירקכ

 .שכגיאח הז .ייאפ [ז | אדרדי .ישכגחפ [רדרדו | "רג'א סדינק :ך סדנוק .פ סדנק ,'ך סירנק
 [נאפ ןיפילחמש שינו * | ל יל םורּד--שיו | חד תויבכע .?א תיבוכעה .יכנַפ תיבוכע .ש תיבכע | ולא

 [שרע תיכנע *4 | ד ולא .שגאח הז [?רע ז* | יןיפלחמד תיאו חד ייפולחמ שינו ,ש םיפילחמש שיו
 | שכגאחד הז [?רע וז * | ?ך'א רד רד .ע"אַד רדרד [שכ נח רדרדו * | ד תויבכיע ,"ךתויבכע / ג?אפ תיבוכע |

 [ישעגאחה היושע איהש * |  ?ךנ'א סדינק :"עזה סדנוק ,שכפ סדנק ,'ך סירגיק :ש סרניקה [ן) ך סרגיק *
 ,ך אימחנ . .'ר [הימחנ --'ר | י"ךכ"אופד ןירד ןירד [?ךע ג'א םירד םירד * | ןפ השוע אוהש ,?ך היושעש

 ,ן רמא אימחנ יד 6 | יחפ ץוק | ח שנעו .כאפ וששע | יייתייה | כנאח ימוא ,ןִד רמא 5 | ןפ יל .%א ןמחנ . . יר

 [כגאתד פהב * | יכגופד ןג ךותמ :א [ןגמ | נול התיה [יכאפד תייה * | ך אימחנ ר"א .*א ימוא ןמחנ יר
 | 1 םלוע ינדעמ םעט לכ ,יחַו םלועבש םינדעמ לכ סעט ,א סלוע ינדעמ (ב לכ) לכמ | להב ,יִו ןהב

 ם"בשר 'יפו) ןובצעב ביתכ תונוזמבו בצעב ביתכ הדלויב וליאד הדלויכ םיילפכ םדא לש ויתונוזמ ןישק ןג חו + ר"א
 יתוא לאוגה ךאלמה ביתכ הלואגב וליאד הלואגה ןמ רתוי 'וכו ויתונוזמ ןישק ןנחוי ר"א (ץמשמ ירת ןובצעב םש
 ןב וזעלא 'רד הימשמ יבזיש בר רמא 'וכו יתוא העורה םיהלאה ביתכ תונוזמב וליאו אמלעב ךאלמ 'וכו
 שייייעו וכו םירזגל ףוס םי רזוגל היל .ךימסו 'וכו םחל ןתונ ביתכד ףוס םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק הי רז ע
 תלמ 'קתעוהו) הלואגכ הסנרפה לשמ רזעלא רי'א ט"פ רומזמ םילהת ידמב קתעוה ונינפלש םירמאמה י"פעו = ,פ"דב
 הלואגה ןמ הלודג הסנרפה יגמחנ רב שייר רמא 'וכו םיאלפ הסנרפה ףא םיאלפ הלואגה המ (לשמ תלמ י"ע שיקה

 'פ רומזמב םשו ,'וכו חתופ ינש הייבקה לש ודי לע היולת הסגרפהו 'וכו לאוגה ךאלמה ינש ךאלמ י"ע ה
 יר םילהת יקלימ  רומזמה לכ קתעוה וילק םילהת ידמב ןכא ,שייייעו הניזאה לארשי העור יפל םירמאמה וכמסנ
 הסנרפה איה השק ינמחנ רב שיר רמא םש ייגהו ('א דיינר ףדו 'א ו"מר ףד םש רעבאב שייר תורעהב ייעו) .גיפתת
 רתוי רמא ןי נ כס ד עשוהי 'ַר וכו העורח םיהלאה ינש הי'בקה י'ע הסנרפהו יוכו חילש י"ע הלואגהש הלואגה ןמ
 הסנופה איה השק רמוא יול יר םירמואה תומש יונישב קתעוה 100 דומע לודגה 'דמבו ,'וכו ףוס םי תעירקמ

 ונינפלש 'יגהכו ,ע''צו 'וכו ףוס םי תעירקכ הלוקש איהש הסנרפה איה השק ימוא ק חצי יר 'וכו הדילב םילפכ איהש
 וקרפיו ינש יריכמ 'קליבו ןאכ 'יסופדה ייגו ,ז'צפ ןמקל 'יסופדב םג אתיא 'וכו המ הלואגל הסנרפו הסגרפל הלואג שיקה
 ךימסו יתוא לאוגה ךאלמה ביתכד הסנרפל הלואג שיקח שרפמ יייכ ר''ב י"פבו ,ת"יפיב םג 'יעו ףסונ שוריפ אוה וכו
 םילהת) ףוס םי לע תוארונ םח ץראב תואלפנ ביתכד םיאלפ הלואג המ םש שרפמ דועו ,יתוא העורה םיהלאה היל
 תואלפנ השועל ביתכד םיאלפ הסנרפ ףא (ו'ט 'ַז תכימ) תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ביתכו - ול
 תעורה םיהלאה ינש הייבקה י'ע תפנרפ רשב לכל םחל ןתונ ביתכ רומזמ ותואבו ('ד ו"לק םילהת) ודבֶל תולודג
 ליעל י"'מב י'יעו רחא תלמ ןאכ 'רדענו) הלואגה ןמ הלודגו שרדהל היאר ניבשר איבמ ותסריגו ושוריפ יפלו ,יתוא
 םיהספב םג אבוה 'וכו העורה םיהלאה קוספתו . ,הסנרפל הלואג שיקח א"ר שרורש קוספ ותואמ (84 דצו 58 דצ
 דבלב לארשיל תתיהש ףוס םי תעירקמ הלודג יולכ .תעירקמ 1  :םש םילהת 'קליו 'פ רומזמ םילהת ידמבו ר/'וספבו
 ,רשב לכל םחל ןתונ 'תכדכ םלועה לכל הסנרפו 'וכו וכותב לארשי ריבעהו וירחאלש קוספבו 'וכו רזוגל 'תכדכו
 םילוהמ םהש לארשיל םירזגל .ףוס םי תעירקש ףוס םי תעירקמ הלודג וז 'יג יפל הרז ךרדב שרפמ י"כ ריב יופבו
 םחל ןתונ היל ךימסו 'וכו רזוגל ינש ףוס םי תעי ר ק כ הלודג רמא ל"ביר ג'ה םש בתכ רמאמה תלחתבו ,דבלב
 םיחספב 'וכו ףוס םי תעירקכ םדא לש ויתוגוזמ ןישק רמאמה םע תמכסמ וז ייגו ,תעירקכ ו"יכו פייכב היכו ,'ףכו
 בותכה תועמשמ .'וכו וז ץוק 8 :ר"יספב 'וכו ףוס םי תעירקל הסורפת שיקח שרדה םעו 'יסופדב זיצפ ןמקלו
 (?תיבכע וז רדרדו (!פרגיק וז ץוק שרודו ןוקית י'ע , םילכאנו םדא לכאמ םהש רדרדו ץוק שיש ךל תימצת
 ל"תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב עיייעו 584 דצ סיורק לצא ש"מו 992 דצו 100  דצ ןעמאננעצנאלפ פעל ייעו
 הציב אתיירבבו ,תויבכעה תאו סרנוקה תא ןירפסמ לבא ג"פ ףוס הציב אתפסותב דחי ורכזנ תיבכעו סרגיקו ,481 דח
 תברה תומוקמב סרניק תלמ ישבתשנ ןכו .םש סידו ג'חעו תויבכעה תאו סדנוקה תא ןינקתמ לבא שבתשנ יא דייל
 ןוקת י"ע םילכאג ןהו םש שי'מו) תויבכעו סדנוק שובישב אבוה ת''הע יישרב םגו ,םש סיורקו סרגק יע ישה ךוהע ייעו
 םג אתיא סרניק הנוכנה 'יגתו ,(םהיצוק תרסהו םתפילק ירחא םילכאנו םיצוק םיאלמ םיחמצ םה ןורכזה רפסב שרפמ
 ל'הזב דייע ויל ףד ויד תולודג תוכלהב קתעוה רמאמה תלחתהו ,רייפד טוקליבו ר"יפד רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ו"'ד שרדמב
 185 דצ ןילרב יד ג"הבו ,1 דצ ליעל יימב 'יעו תויבכע וליא רדררדו סרגיקה הז ץוקו איעשוא יברד תישארבב ינאת
 במ גיפ ןיצקוע שייארהו םי'במרה ייפב אבוה ןכו ,רעמייהסעדליה עיר תורעהב שייייעו סדניקה הז ץוקו ונש ךכ
 ןיפלקמו הברה ןיצוק וילעש חמצה אוהו תויבכעה םי'במרה ייפב שייייעו תויבכע ולא רדרדו סדנוק הז ץוקו םש יגו

 איהש סרניק וז רדרד תיבכע וז ץוק ריפדב םש ייגהו) תויבכע 'ע ךורעב האבוה ןיפילחמ שיה תעדו ,'וכו ן
 םש 'גו) הפ ףוס םיאלכ שיירה ייפבו (101 'ומע לודגה ידמב קתעוה ןכו סדנוק 'יגה ע"פדשבו ,םירד םירד הינשע
 'וכו תויבכע הז ץוק סרוגו) םש קדצ יכלמ ןב י"רהמ 'יפבו (ירד ירד יושע אוהש פרגיק הז רדרד תויבכע ץוק
 איהש 4 :ני'חעו יתמלשהו 'וכו ןיפילחמ שיו טמשנ לייכבו ,(שיייע 'ובו ןירד ןירד היושע איהש סרניק הז רדרד
 :לוגיע ארד רא"לבו רד רד רדרד שרודו ,םרנק 'ע ע"ומב םג 'יעו םירד םירד יושע השארש .'וכו היושע
 עי'גמ םובשע לטונ תייה תיכז וליא ארקד אפיס קיידמ .נירו ,ךל חימצת רדרדו ץוקו רמא םדגנכו ,עי'ג ינליא לכמ 5

 1) אועשק6, 4141800080. ?) 6.

- 



 ו
 / כג כ השרפ תישארב )9

 : היה גורתא וכעד אכא 'ר רמאד איההל אעייסמ אדה ץעה ןמ לכאתו
 התרהוה אלש ךייד אלו תופועה תאו היחה תאו המהבה תא ריהזהל ךיתיויצ ךיתיויצ רשא

 :ולכאו םהל התתנש אלא םתוא
 ,םיבובזו םישוערפו םישותי ןונכ םירורא םירבד ךל הלעמ אהתש ךרובעב המדאה הרורא

 : וימדמ הנהנו ורכומ אוהש היינה וב שי אוה ףא האלדגמ קחצי 'ר רמא ,למג ךל הלעתו 5
 | 149ידלת בצעב 'תכ הרילב ,הדילכ םילפכ הסנרפ איה השק יסיא 'ר רמא הנלכאת ןובצעב ט

 " | 8 הלואנ שיקה רמוא רועלא יר ןמחנ רב לאומש ירו רזועלא 'ר ,הנלכאת ןובצעב 'תכ הסנרפב ,םינב
 ל , םוי לכב הלואנ ףא םוי לכב הסנרפ המ ,םיאלפ הסנרפ ףא םיאלפ הלואג המ הלואנל הסנרפו הסנרפל
 / ידי לע הלואנ ,היבקה ידי לע הסנרפו ךאלמ ידי לע הלואגהש הלואגה ןמ הלודגו ןמחנ רב לאומש 'ר

 2. ךדי תא התופ היבקה ידי לע הסנרפ ,(וט חמ תישארב) ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה ךאלמ 0

 2 סיספפ ,יכ ייפ סיפק סילכס יכיכמ 'קלי ,סט עוקל 6 :88 75 לעל ,סס עוקל 4 :סט טוקל 9 :140 75 ליע 1
 / סילסס 'קלי "ע 9 | :'3 "כ ע"פ ': "סם 'פ סילסס םכדע | ,('6 בי"ינק) גיילפ יסנכ לפקיספ ,זיכק= 'כ טוקלי 7 | :'ס ס"יק
 : (יפ "ס ו"לק סילסס טכדע) ני'פספ יכ

 רמאל והמ רמאל .ך -. רמאל .יכגאזדופ [ריהזהל | יל ךיתיויצ 2 | שא וכע ןמד | 'אן והבא | ?א איההכ אדה 1
 ,"ך ףועה תאו | כ היחה לעו ,'א היח ,?א היחו ,פ היחהו | 2 המהבה לע .א המהב [א לכ] לע | ך ₪
 | י ןישוערפ | יא שותי | ל ול [ךל *4 | ך אל [אלו " | כ תופעה לעו .'א ףועו .?א תופועו ,פ תופועהו

 | יכופ [היינה | ך ול ₪ [שי 5 | ן ל אה | אד ל . אייד .כופ [האלדגמ | 'אפ לטנ | יכגאחו ול [ךל 5
 | גול ומדמ [יאחפְדך וימדמ* | 'א הנהנש ,ן אוה הנהנו ורכומ אוה | א האנהו הבוט ,יִנאְְָד האנה

 + | ל יל [םילפכ ** | ןֶל הסורפ ;יפ הסנרפה [מנאדְד הסנרפ * | מא יל איה | פ אבא .מ"א יסוי .כנחוְד יסא 6

 6, ויכנאחופ [הלואגל 8 | מנאןְךרמא ,יכ [רמוא | ן ןב | מאד הסגרפבו ,2] הסנרפב ,ן [הסורפב 7 | ןפ הדילב

 | 8 ךכ [ףא | 1 הסנופ המו | מד רשב לכל םחל ןתונ היל (מ ךומסו) ךימסו ונירצמ ונקרפוו רמאנש
 /כגאו [הסנרפ | מכנא חילש [ךאלמ | נא הלודג ףא ,מי הלודג | מינאוְד רמא - :.כפ [ןמחנ | ן ןב 9
 | ךפ יתוא העורה םיהלאה [ןוצר--חתופ | מפ הסנרפו 10 | א הלואגה | (מיפ יל ךאלמ--הסנרפו) 'אְד הסנרפהו

 תב בושיב לי'צו) תדע תבכוש יכ כיייכבו וכו ול ימא תרעתכ בושיכ ג"יכב ןאכ תושבושמה ייגה י'פע םג תמייוקמ ןאכ
 ,ליע ל יו כו ל"א הלעתב יב אייכרו 'ןכ ו ימא הלעתב רמא יאלמש 'ר ןאכ עטיק 'א אייכבו ,יוכו ול הרמא (הדע
 ר'ב "פבו ליע ל 'ירפדכ 'וכ היילע התאב תעד בושייב הלעתב בתכו ושוריפו רמאמה עטק אייכ ריב 'יפבו
 :140 דצ ליעל 'יעו וירפכ לכאנ וצעש .היה גורתא 1 : ליעל תישירפדכ 'וכ וילע תאב תעד בושייב טייכ
 תא ריהזהל רמאל ךיתיוצ רשא ייכ ריב 'יפב שרפמו סרוגש ומכו ר מ א ל תלמ שרודש חארנ .ריהזהל ךיתיויצ 2
 ,אוה אלא םלועב היה אל אלהו ולאל םא יכ רמול ול היה ימלש ירפה ןמ ולכאי אלש 'וכו היחה תאו המהבה
 ליו ייכ ראשו ל'יכבו ,'וכו ר מ א ל ו ה מ לכאת אל רמאל ךיתיוצ רשא ץעה זמ לכאתו בוט חקלב אתיא 'יסופדה 'יגכו
 הליכאה יוביר םגו 174 רצ ליעל שירדדכ .םהל התתנש 8 :םימעפ יתש ךיתיוצ ג'ל םירפסה ראש לכבו ,רמאל גיל
 5 שרדב ןאכ הגוכנה םירפפה ראש 'יגכ ךל יתהגה .ךל הלעמ אהתש 4 :תופועה תאו היחה תאו המהבה תא
 / ליעל היכו .רכו םישותי ןוגכ :רעבאב שיר תאצוה הדגא שרדמבו קידרבו ט"קלב אבוה ןכו .ךרובעב 'וכו הרורא
 ּי ./םיבובזו םישוערפו םישותי ןוגכ ותיב יקיזמ לכ .תוברל ויביוא םג דינפ שיר ןמקל עייעו י'מב שיייעו 88 רצ היפ
 5 < םישותי ןוגכ םיער םירבד ןינעה יפל שרפמ ט"קלבו ,ןיבובזו ןישוערפו ןישוחבי ןוגכ םירורא םירבד קיתעה ק"דרבו
 / ילודגל יתלאש רמאמה הז בתכ מ"דיבו ,למג ךל הלעתו רמאיו יולכ .ווכו ךל הלעתו 5 : ןישוערפו ןיבובזו ןיערצו
 ה'פב רמאמה ותואל יתאצמש קיפסמ רחא שוריפ ןאכ ףיסוהל יתיארו ,םש ליעל י'מב שיימ ייעו 'וכו יל בישמ ןיאו ץרא
 יתירחא אתכודב ונינשש וניצמש יפל למג שיקמ אוה ךכל למג ול הלעתו ליזו טייכ ר'ב 'יפ ףוסבש רי'במ ןיטוקילב
 אוה םגש למג ול הלעתו שרדמה לעב ישקמ ךכל למגו בובזו שוערפו שותי ותיב ךותב םדאל ול שי ןיאונש העברא
 " ןרועמ תושעל ורועמ האנה וב שי אוה ףא ינשמו תוירבח תא ךלכלמו קוחרמל זירתמש אוה (יואנש לי'צו) יונש
 ג"ל וכו ורכומ אוהש רמאמה ףוסו) כ'ע השלשה לכב היל בישח אל ךכלו רטמה ינפמ ואשמ תוסכל ןיחיטש
 טי יס העבראד אבב שודקה וגיברד אקריפב רמאמה התמגוד יוכו ןיאונש העברא וז חדגאו ,(י"כ ראשו ל"יכב םג
 םג "עו שחנו למג בובז בושכע םדא יביוא העברא ('א ג"כ ףד םולבנעש שיר ל"והש םיחתפנ םירפס השלשב)

 יסיא 'ר אתיא ןכו .יסיא 'ך רמא 6 :שחנה הז רמא ןמחנ רב לאומש יר וכו ויבוא םג שרדה ריינפ שיר ןמק
 ,'א 'ק ייתבמו 59 דצ ליעלו ג"חעו יסוי יסאי יסא יסיא אוה דחא םשו ,187 רצו 167 רצ ליעלו יי 'יס ךומסב
 רמאמה לכ לפכנ םיסופדה תחסונב זי'צפ ןמקלו ,'וכו הדילה ןמ תסנרפ איה תשק יסא בר רמא קיתעה ט'קלבו
 וכו נ'בשרו א"ר וכו ביתכ תדילכ הדילב םילפכ הסנרפה איה השק אתפלה רב יסוי ר"א םש "יגהו
 ןיש ק רמא לי'ביר םיחספב ןושלה ןונגסכ םש הנתשנ רמאמה ףוסו וכו םילפכ הסנרפ ףא ם' ל פ כ הלואג המ
 קתעוה זינק 'ר יחיו טוקליבו ,יוכו סחל ןתונ ןמת ביתכו 'וכו רזוגל ףוס םי תעיר קכ םדא לש ויתונוזמ
 ר"במ 'וכו ףוס םי תעירקמ חלודג רמא לי'ביר 'וכו םיאלפ הלואג המ הלואגל הסנרפו הסנרפל הלואג שיקה רמוא רזעלא יר
 אל טוקליח לעבו) הז ןויצ אתיל רייפד 'קליבו ,םיסופד ראשו ויד טוקליב תועטב ןמסנש ומכ זי'צפמ אלו כ"פ ןאכ
 היי'דב 49 דצ ליעל י"מב םג 'יעו תשדחה הטיש תחסונמ אלא םיסופדה תחסונ י'פע יחיו תשרפ ר'במ ללכ קיתעה
 םשו ,גיילפ ריייספו וייכ ייע םג תמייוקמ תסורפ 'יגתש ףאו ה ס ג ר 5 ךומסבו ןאכ וגינפלש רמאמב יתהגהו ,(דימעמ אוהש
 לודגה ללה ןמ יתדמל ןכש ךל עדת ל"ביר רמא תסורפת ךכ 'וכו תותואב תופמב םירצמ תאיציש םשכ םירמאמה ןונגס
 תאיצילו ףוס םי תעירקל הסורפ שיקח רשב לכל םחל ןתונ םכותמ לארשי אצויו 'וכו ףוס םי רזוגל רמוא אותש
 ןחונ םדאש וז הסוופ לש החכ המ עדיל ךנוצר ןמחנ רב לאומש 'ר רמא 'וכו םהיתש דגנכ הלוקש איחש םירצמ

 תלואגה תא הלת םכרביש ויבא ינפל וינב תא בירקמ ףסויש העשב אצומ התא ןייגמ הלואגה ןמ רתוי תשק איתש ויפ ךות
 יג םש םיתספבו ,'רוכו יתוא העור ה םיה לא ה רמוא אוה המ הסורפל אבשכ לבא 'וכו לאוגח ךאלמה ךאלמב
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 ילעו לארשי לע אלא היבקהלש וקוש ןיאו ,(י הס םילהת) היקקושתו ץראה תדקפ ץראה לע אלא
 םידחימו היכקהלש ותעושיל םיוקמ ונא (ול) םישת ונאש יפלעפאו ונא םישת ,(אי ז שיהש) )תקושת
 א"ד ,(1ו םירבד) דחא י"י וניהלא י"י לארשי עמש םירמואו םוי לכב םימעפ ינש היבקה לש ומש
 ,התעמ דוע יתיבל תקקזנ יניא תרמוא רבשמה לע תבשוי השאהש העשב ךתקושת ךשיא לאו
 5 יחוי ןב ןועמש יר םשב ןומיס 'ר היכרב יר ,ךשיא תקושתל יבושת ךתקושתל יבושת הל רמוא ה"בקהו
 :(ח בי ארקיו) הנוי ינב ינש וא םירות יתש החקלו ףרפורמ הנברק איבח ךכיפל הבילב הפרפירש יפל

 םיחיר לבחי אל רמול רומלת רצ לכמ הלשממ לוכי ילילגה יסוי יר רמא ךב לשמי אוהו
 אבש ןויכ ,דחא פטסלל האושנ התיהש סונירווט תיבלשמ תחא השאב השעמ ,(ו דכ םירבד) בכר
 :ךחקושת ךשיא לאו ינש המ םייקל הכג לע סרחלש רנו בהזלש הרונמ םהינפל איצוה םימכח לצא

 ח10תא המ ול הרמא הדע תב בושייב רמא יאלמש 'ר ךתשא לוקל תעמש יכ רמא םדאלו !זי
 התמ ינאש וא ,(ט א תלהק שמשה תחת שדח לכ ןיא תרחא הוח ךל תרכנו התמ ינאש רובס
 וילע תללימ הליחתה ימא ןינברו ,(חי המ היעשי) הרצי תבשל הארב והת אל סילטיה ךל בשוי תאו
 :ךחשא לוקל אלא ןאכ 'תכ ןיא ךתשא ירברל ךתשא לוקל תעמש יכ רמא םדאלו דיהה הלוקב
 :סע עוקיי 11 174:  ר5 לעכ10  :סש עוקל 7 :'3 "5 סדנ ,ניל יכ טוקלי 4 0%

 | ראד ותקושת אי'ד ₪ ,(םש) יכןפ [ותקושת 2 | א תקושת ,יִכְזְְד לש ותקושת .עגופ [לש וקש | יכנא ןיאו 1

 פ''עא ,ְך םישת ונאש וליפאו , ] ונא םישתש פ'עא ,(םש) ירא םישת ונאש פיעא | (םש) ירנ 'ל ,א םישת [ונא םישת

 [רבשמה 4 | (םש) ירכ אופ 'ל ,ָך םוי לכב ומש . . ותעושיל [דחא--ותעושיל | ך יל [ול " | ₪ ןכ יפ לע ףאו ,כ) םישת
 רוע .פ ילעבל דוע . . יניא ,"ל דוע ילעבל . . יניא ,ן ותיבל תקקזנ יניא דוע [דוע--יניא | 'ל 'א [תרמוא ** | איה =
 | פד - - 'רו .גַו [ןומיס 'ר | ו תקושת בושת [תקושתל -- יבושת | ל יא [רמוא ** 5 | יִנאְד ילעבל . . ינוא
 החקלו | ירפד ןנרק .ילרעכנאחו [הנברק | ע -. דוע יתיבל תקקזנ יניא הרמאו [ךכיפל | "ד ופרפרש 6
 | פאל | יאוְד לושמי .כנפ [לשמי 7 | ך הנוי ינב 'ב םירות 'ב .יעַאָופ םירות יתש החקלו ,ןְזְ [הנוי --

 | יא לש .'א לשמ ,פ תיב לש 8 | | ₪ הנמלא דגב [בכרו םיחיר | 7 לבחת .ירכא לובחי [1] לבחי *
 ,1 םטסילל ;ך םיטסלל ,!יכ] סטסילל ,ך סיטסלל | 'ךַעְד סונירבט ,י סוניירוט .'אוַפ סונירוט ,?ך [סונירווט

 וחיכוהל (פ ולצֶא) הלצא ואבו םימכח ועמש הרעצמ הלעב היהו .יִרְכגְו [ןויכ | י יל דחא | ע סטוולל ,אפ םיטה =

 אבש ,:5 לצא תאבש ,ןְן [לצא אבש | א ₪ ולצא ואב [?א רבדב] םימכח ועמשש ןויכ הרעצמ . .היהו 87 =
 [בושייב 10 | ירגאפְד האיצוה ,=ן [איצוה 9 | א יל םימכח | אפ ואבש ,ָך ינפל האבש ,יִִר ינפל (י רבד) רבדה

 | (כפ יל וא--התמ) ן התימ 11 | ך ל .פְד וילע תאב .א הלעתב ,ן [הדע תב | אד יל ,ך תעדה בושייב .ַפ בושיב
 ,ך סילטה 12 | ן התימ | ד םאש [ינאש | ְוְד רובס (ןך התא המו) תא המ [וא -| ןְוְד ךל תארבנ תרחא הוחו
 | ל הללקב [הלוקב ** 18 | יִנָפְד תלליימ .כא [תללימ | ן םילטא ,ן םיליטיה .ף םילטה ,ןֶח'ְד סילטיא

 תואסריגה יתש וברעתנ ל"'יכבו ,םיוקס ונא ו ל םירפסח ראש 'יגו 'וכו םיפצמ ונא ר"שהש ייגכו  'יסופדב 'יגהש
 תקושת 'וכו הלעב לא השאה הקושת ןה תוקושת שלש ייגה טוהנירג איר 'צוה שיהש שרדמבו ,ול תלמ יתרגסהו
 היה ילע 'וכו האנשה ינפמ [ונא םישתש] פיעא ותקושת ילעו אייד 'וכו לארשיל הייבקה תקושת 'ןכו םדאה לא ערה רציה
 רמאמב םש סרוסמש אלא ףרפר 'ע ךורעב היכו .'וכו תקקזינ יגיא 4 : הדיקפת הייד י"'מב 117 דצ ליעל עייעו וכו קקותשמ
 םש עיומב שרפמש ומכ הז רמאמ 'יפו ,'וכו הנברק איבת ךכיפל דוע יתיבל תקקזנ יניא הרמאו הבלב הפרפרש יפל וירחאלש
 אל םא הלעבל דוע קקזת םא תרהרהמו התבשחמב תענעגתמ תדלימהו םישוע םינויהו םירותהש ומכ תידימת העוגת ףרפר
 'ג םש הדנבו ,ףרפרמו חרופש 18 דצ ליעל 'יעו הנוי ינב וא םירות ןברק 'ולכ ףרפורמ ןברק הנברק איבת.ןכלו .כייע
 תעבשנו תצפוק דליל תערוכש העשב ןהל רמא ןברק האיבמ תדלוי הרות הרמא המ ינפמ י'בשר תא ןידימלת ולאש

 רקיע ותנש ןב שבכ םג הנברק האיבמ הרישעד בג לע ףאו ,'וכו ןברק איבת הרות הרמא ךכיפל הלעבל קקזית
 ידב הגוה רבכו ופרפרש יפל שבתשנ וי'דו ר''פדבו ,תי'פיב 'יעו תאטחל אוהש רות וא הנוי ןב אוה אטחה לע אבש המ
 וליפא הצריש "ינונע לכב הילע לשומ אהי 'וכו לוכי שרפמ י'כ ר"ב "פב .דצ לכמ הלשממ לוכי 7  :יא אקרק
 ינוקזחב 'יפ ןכו ,לבוח אוה הנממ תאצל דיתעש שפנ יכ הנכשמל יאשר וניאש בכרו םיחר לובחי אל ל"ת הנכשמל
 השדח השא שיא חקי יכ רתלאל ליעל ביתכדכ יאק השאבו בכרו םייחר לובחי אל ל"ת הנכשמל לכויש 'וכו לוכי
 ול אהיש וכו לוכי קח צי 'ר 'יפו בותכ םשו ילושמי אוהו יפל ת"'חע תופסותב םג אבוה ושוריפו רמאמהו ,יוכו
 ביתכו (יא 'י) תטוסב שיררדכ 'וכו ןחוט יהיו ביתכדכ םיחיר תארקנ השאו 'וכו לובחי אל ל"ת ותשא ןכשמל תושר
 םג ייעו ושוריפב ע"'בארה ריכזתש ומכ בכשמל זמר אוהש לבחי אל 'פ ושריפ םיארקהו ,'וכו יתשא רחאל ןחטת
 .סונירווט 8 : נ"'חעו הגמלא דגב לבחת אלו זי םש םירבד כ"הלמ ל ב ח ת אל שבתשנ לייכבו ,868 דצ אח תייחגא
 הביתכה וא הרבהה יונישב סונירכטו סונירווט דחא םשו ,י'כ ר"ב 'יפב שרפמש ומכ םירישע תחפשממו היה םחוימ
 אוהש סטוול 'ע ךורעה 'יגכ ('סטוולל לייצש ירנ .סטסלל : 'א יח י'הבמ ייעו ןיסוולק ןיספיליק 88 רצ ליעל נח ןכ .ומכו
 ,(ףעל חיר ידידי יל בתכש ומכ לעקנערפ יז 'פורפה תעד ןכ) םיחתפה לע רזוח וכרעב תוחפ שיא סלב אסטול ומכ
 ליעל לודגה ידממ .יתקתעהש רמאמְב (סטולב) סטול תלמלו ב'פ לאומש שרדמב סוטולו תלמל (?תרחא הארוהו
 אוהש י"פעאש םהל זמרו "כו םהינפל איצוה 'וכו אב אוהש .אבש ןויכ :'כו םלאש הי"ד י"מב 185 רצ
 לצא אבש ןויכ ו'יכב היכו ,וילע אלא התקושת ןיא בהז לש הרוגמכ הבושח איהש ותשא יבג לע סרח לש רנכ
 ה איצוו ה ייסופדה ייגכ סרוג "כ רב 'יפבו ,נ'חב תורחאה ייגהו 'וכו ינפל (רבד) רבדה אבש ןויכ ייגה 'יעו איצוה .'וכו
 תבהוא התיה יכה וליפא הבג לע פרח לש רנכ קר אוהו 'וכו הרונמכ הבושח איהש י'פעא םהל הזמר שרפמו
 ו"יכבו ל"יכבש 'וכו ול הרמא הדע תב (בושיב) בושייב ייגהו ,174 דצ ליעל יימב 'יע .וכו יאלמש 'ר 10  :ותוא

 ') ג₪706. ') ₪0שג8ש
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 ןאכ היל רמא ..(ב א טל בשא) הנאלמת םיחרי רופפת ,עלס ילעי תדל תע תעדיה 'תכהו
 שיו ירלש תרוקב הנממ ועיברהו תעבור התייה סונינוטנאלש תרוקב אהו היל רמא ,הסגב ןכו הקרב
 :האמטב ןאכו הרוהטב ןלהל היל רמא ,ןמז רחאל ודליש םהמ שיו וישכע ורליש םהמ

 רעצ הז ירלת ,םילפנה רעצ הז בצעב ,יוריעה רעצ הז ךגורהו ,רוביעלש רעצ הז ךנובצע
 םיתיזלש ןויניל לדגל םדאל ול חונ ןועמש 'רב רזעלא 'ר רמא ,םינב לוריג רעצ הז םינב ,הריל 5

 : לארשי ץראב רחא קונית לדנל אלו לילגב
 ,ךתקושת ךשיא לאו השיא לע אלא השאלש הקוש ןיא ,ןה םיקוש יד ךתקושת ךשיא לאו ]

 םימשגלש ןיקוש ןיא ,(ז ד תישארב) ותקושת ךילאו ויריבחו ןיק לע אלא ערה רצילש וקוש ןיא

 סיכיטס כיט ,ני5קסמ יכ סיכיטק ליש 'קלי ,כי'5 'כ טוקלי 7 :  ד"יפ סייכדפ ,6"'פ סייוכ :יכדס ,'כ 'ק ןינוכיע ,סט עוקלי 4
 :(88 75 לעוז טכדע) סמ שיסע םדנ5 "יעו ,סט סיכיעס לכיש טכדע ,(לי" 'ז) ידודל יכל 'פ סנכ

 ,וע תורקב 2 | יאלהו .כג?אופ ירהו | יגאפד ןאכו .1 [ןכו | ןלהל [ןאכ | ל הלעי [ילעי ** | 5 ביתכ אה 1
 .יכנ*אפ ןהמ ['אְד סהמ * 8 | ן ןהמ ודילוהו [ודליש --שיו | 1יעְד תורקב ,ךכנאופ [תרוקב | חתיה | אפ תרקב

 | ל יל [ול ** | הרילה 5 | רוביעה רעצ | ן =, ךנורהו ךנובצע [ךנובצע 4 | תה [ןלהל | ן ודילוהש | ןל יל
 ,עא'ד [ד 7 | בא לדגי .לאו 6 | ירכנאפ םיתז | י לשמ | ינ'אפד . . ןויגל .כ"אז דחא ןויגיל | כנא לדגיש
 ,יזִ לש התקושת ,ץפ |לש הקוש | | יכאחְוְד תוקושת עפ ןיקש | | 'יכִד עברא .!אחופ חעברא

 | (םש) יכאזחו הלעבל .ןע הלעב לע .פָד השיאל ,י [השיא לע | (םש) יִכְו השאה | (שיהש) יכַא] תקושת
 [כגאח ויריבחו * | | א ןיקל | (םש) יכ?א] תקושת .י'אחְד לש ותקושת .ענפ [לש וקוש | יא ןיא8
 | 'א תקושת .יכ:אחְד לש ןתקושת ,עגופ [לש ןקוש | יכא ןיאו | ךל וריבחו , עופ וירבחו

 הסגב ןאכו ןהישדחב וליפא םקימל רשפא יא הקדבו ביתכ הקדב םיחרי רופסת יוכו עלס ילעי וכו תעדיה בר ול
 יבר לש תרוקב ןמ תורפ לע םירפ הנממ ועיברהו 'וכו תרוקב אהו א''ב אייח ךירפו 'וכו תתחופ ןיא הסגו הרומח
 תרוקבב הרוהטב ןלהל בר בישהו הברה םימי תפסומ וא תתחופ םימעפ הסגב וליפא אמלא 'וכו ודליש ןהמ שיו
 'וכו יתכתו ל"א ןאכ שרפל ןיאו .'וכו הנבלה תומימ תתחופ ןיאש הרומחב האמטב ןאכו ןכ רשפא תורפו םירפב
 כ"אד ללכ תופסומו תותחופ ןניאו תויחו תומהבל עובק תע שיש ירה ןהישדח תואלממש הנאלמת םיהרי רופסת
 יתכהו אישוקת סעט ןכ עמשמ ימלשוריב םגמא ,רבס אל המלו הנמז עיגה אל ותרומחש א''ב אייח ךירפ יאמ
 תרוקב ל"ב י"ר רמאד אגילפ יול ןב עשוהי ירד היתלימ םש 'יגהו רחא רדסב םירמאמה ורדסנ םשו 'וכו תעדיה
 שיו םירווש (הנממ) אנממ יר תיב לש ועיברהו (רבוע התיה סונינוטנא לש תרוקב הדנ ישוריב) הרביע תוכלמ לשמ
 תדל תע תעריח ביתכ אהו האמט המהבב ןאכ הרוהט המהבב ןאכ ןמז רחאל ודליש ןהמ שיו וישכע ודליש ןהמ
 האמט המהבכ ('רוהט 'יח ל"'א) הרוהט היח תדל תע 'עדיה הנתדל תע תעדיו הנאלמת םיחרי רופסת 'וגו עלס ילעי
 הדנ ישוריב תרחא ייג התיה י"כ רי'ב ייפ לעב ינפלו ,אמק אגת היידב 'א א'כ תורוכב תופסותבו מייפיבו תייפיב ייעו
 תרוהט היח היל ומא הקדב ןאכו הסגב ןלחל היל רמא ךכ בותכ ימלשורי הדנ תכסמבו ל'הזב שרפמו קיתעמו
 הניא וז המ האמט המהבכ הרוהט היח יגתקדמ הרוהט היח ףא תפסומ הניאו תתחופ הניא וז המ האמט המהבכ
 ןאכו 'וכו סונינוטנא לש תרוקב ירהו היל רמא תפסומ הגיאו תתחופ הניא האמט המהב מש תפסומ הגיאו תתחופ
 תאמטב ןאכו תפסומו תתחופש ךל אנידומ תורפו םירפ תרוקב ןוגכ הרוהטב ןלהל היל רטא תפסומו תתחופ הסגו הסגב
 תוה אדא רב אייח םש 'גו ונינפלש רמאמה קיתעה קיררבו ,יתרמח ןמ ינא אריתמ ךכלו תפסומו תתחופ הניאד
 אמש יוכו יתרמחד ל"א רבס תא יא יאמא ל"א רבס אלו היל ריבסמ רבס אלו היל ריבסמ הוה ברד הימק ביתי
 התניא תפסומ איהשכו 'וכו הניא תתחופשכ תתחופ איהש םימעפ תפסומ איהש םימעפ ךל תפכיא המו 'וכו ןוצית
 א'יכו טיייכ ר''ב 'יפב םג אתיא ג'יכו 'ב אייכו ו'יכבו ל"יכב םימעפה יתשב ומכ תר ק ב ייגהו ,נ"חעו 'וכו תפסומ
 תרוי 'ר תרוקבל התוא ןיכילומ לבא רעומב המהבה תא ןיעיברמ ןיא 'ב א"ל ד"פ םיחספ 'שוריב ןכו םש 'שוריבו
 אתפסותכו 'וכו תרוקבל התוא ןיכילומ המהבה לכ ראשו ןצית אלש חתוא ןיעיברמ רכז תעבות איהש הרומח רמוא
 ,(תורקבל םש ג''חו) 'וכו תרוקיבל התוא ןידירומ 'וכו ראשו יוכו רמוא הדוהי 'ר תרוקיבל התוא ןידירומ לבא ביפ ק"מ
 ע"פרשבו תורקב ישח ךורעב ונינפלש רמאמב ייגח רקב 'ע ךורעבו ,תורקבל ןתוא ןיסינכמ אתיא 'א ביי ק"מ ילבבבו
 :תורקב ןאכ ר"בבו ישוריב היגהל לינ ןיאו וכו יר לש תורקב יוכו לש תרוקב 'יגה "דו ריפד שרדמבו ,תרוקב
 יכייודיעו ךנורהו אית ןכו ןוירהה רעצ יודיעה רעצ הז ךנורהו ,תרבעתמו תטלוק איהש העשב .רוביע לש רעצ 4
 שרודו 'וכו רעצ הז ידלת םילפנ תלפמה רעצ םילפנח רעצ הז בצעב ,יודיע (גיי יד תור) ןוירה הל י'י ןתיו םוגרתו
 ןיבוריעבו ,ני'חעו הרילה רעצ ק'דרב ןכו ,הדילח רעצ יוכו רוביעה רעצ 'יגה בוט חקלבו ,השאב ןתייוח ררסכ בותכה
 תז ךנורחו םינב לודיג רעצ הז ךנובצע םילותב םד תחאו הדנ םד תחא םימד יפט ינש ולא הברא הברה ושרד םש
 לש בר רפסמ .וכו ןויגיל לדגל 5 :'א י'רתו םש איררפו נירדא 'יעו וכו ועמשמכ םינב .ידלת בצעב רוביעח רעצ
 רעיוביינ ייעו קחודבו רעצב םש םיסנרפתמש י'אב דחא קונית לדגל אלו איה םיתיז תלדגמו הנמש ץראש לילגב םיתיז
 רחא ליח סנרפל ושוריפו ותהגה יפלו ,וירחא וסיפדה ןכו םיתיז ל ש מ טוקליה י'פע היגה כ"'מבו ,180 רצ עיפארגאעג
 לייכב אתיא מ''לב ומכ םיתיז תביתכו ,רקיע ןכו ל ש ייגח טוקלימ ץוח םירפסה לכבו ,'וכו לדגל ןושלה השק 'וכו לילגב
 קש יע ךורע ייעו ןאכ ושרדנש םיקוספב מ"ילב הקושת ומכ .םיקוש 1 :186 רצ ןעמאננעצנאלפ פעל 'יעו 'יסופדו ו"יכו
 רישהשבו ,'וכו הקוש ןיא ןה ןיקוש העברא 98 יומע לודגה 'דמב קתעוה ןכו ,892 דצ עיזעאפ 'גאניז ץנוצו 'ב
 ידורל ינא יש םימ שבש ףסחיבאב אלא רשי לש ןקוש ןיא ןה ןיקוש 'ג 'כו ידודל ינא "גה םש
 ותרובהחו ןיקב אלא ערה רצי לש ןקוש ןיא 'וכו ךשיא לאו 'מאנש הלעבב אלא השא לש הקוש ןיא ותקושת ילעו
 תיקקושתו ץראה תדקפ ינש ץראב אלא םימשג לש ןקוש ןיא אח א יבר םש ב ע שו הי ' ר ותקושת ךילאו יאנש
 ותעושיל םיוקמו םיפצמ ונא םישת ונאש פ'עא ונא םישת ותקושת ילעו א * ד 'וכו הנרישעת םתיכז םא הנרשעת תבר
 ינש 'וכו םידחימו לייכב םייסמ ןכו ,'וכו לארשי עמש םירמואו םימעפ יתש ומש םידחימו םויו םוי לכב היבקה לש
 יפל א'ד רוביחה ןמיס רדענו ,ותקושת ילעו 'פל רחא שרד אוה 'וכו ונא םישתו ,'ןכו םירמואו 'וכו םימעפ
 ףהלכ םישת ונאש פיעאו וקו שת ןוקירטונ ותקושת שרודו ,איח וז היד י"מב 164 רצ ליעלו ני'חעו ונינפלש 'יגה
 ומכ 'וכו ותעושיל םיוקמ ונא 'יגה ,ןאכ תואסריג יתשו ,(ונא םיכד 84 דצ ליעל םג 'יעו) 'וכו םיוקמ ונא חכ ישת
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 וניא הנומשל ,ייח העבשל דלונו העשתל רצונ רמא אנוה יר : ייח םוי רשע םינשו םיתאמ אוהש .לכ
 דלונהש ןינמ והבא 'ר ימוק ןועב ,הנומשל רמוחו לק ייח וניא העשתל דלונו העבשל רצונ ,ייח
 ישמ אביב 'ר היכרב 'ר :ןוטקוא הטיה אטפיא אטיז ןוכל יטממ הנא ןוכדידמ ןוהל רמא ,ייח העבשל
 ,ןהירוביעו ןה העשתל | ,גיערל וא .ביערל וא  םוי איערל וא אלא תדלוי השאה ןיא םלועל לאומש
 היל רמא ,רבס תא תיל המל היל רמא ,רבס אלו היל רבסמ הוה ,בר ימוק ביתי הוה אדא רב אייח
 איהש םימעפ ךל תפכא המ ול רמא ,תומתו ןציתח אמש ארייתמ ינאו דלימל אייעב יתרמח אהד
 היל רמא ,המחה תומי לע תפסומ ןיא תפסומ ,הנבלה תומימ תתחופ ןיא תתחופ ,תפסומש םימעפ תתחופ

 :נ'עו 127 ד5 דיי 'פ ליעל 1

 גי | ינאוד יח :ל אייח [חפ ייח * | יא בי קיקב .יִד רשע . . םיתאמב :ךכנזחופ [רשע -- םיתאמ 1
 .גד יח :חפ [ייח | יד י'זל . . .כגחפ [העבשל דלוגו | כפ העבשל . . ,יא 'טל רצונ [העשתל רצונ | "אד אגוח
 | (פ יל ייח וניא--רצונ) ] רצונש 2 | כ יל ,נְד יח וניא (1 הנמשל) 'חל ,זחפ [ייח וניא הגומשל | כ העשתל ןכש לכו יח
 | כנְדייח וניא :ח [ייח וגיא | 2 הנמשל דלונו העשתל העבשל ,ך 'טל דלוגו 'זל ,גְזַ [העשתל דלונו העבשל
 ,כנפ [העבשל 9 | ד 'רד הימוק ,כגפ ['ר ימוק | כ העבשל ,נחְד הנמשל | דך ויק .כגהחפ [רטוחו לק
 , הטיא :ף אטיה | ל אטכיא :ופְד אטפא ,כג [אטפיא | אנא | ך ןוכדיד ןמ .נ  [ןוכדידמ | ן והל |-יח | ד יזל

 לא . . ירו ,2ן אבא 'ר ,1 אביא 'ר .פ [אביב 'ר | ך וטכוא ,'ך ןוטכוא ,] אטקוא ,כן וטקוא | כנו אטיא

 | כד ל .יגאופ [אלא || . או השא | כאְופְד לאומש 'ר .נח [לאומש 4 | כנאוד סשב .פ [סשמ | ד יל
 םיתאמל | "אפ םינשו םיעבשו םיתאמל | יל םוי | ג"אפְד דחאו םיעבשו םיתאמל ,יו [איערל | יא יל וא
 <| 2 העשת .א םישדח יטלו ,י יטל וא ,ך י'טל ,כחחופ [העשתל | ד םימי ג'ערל ,'א םוי ג'ערל ,ג"א[פ השלשו םיעבשו
 ,י . .ימק ,ן [בר ימוק | ל יל [אייח ** 5 | ל ןייח ןהידבועו , ג ןהירובע ,ן ןוהד ,כזחפ ןהירוביעמ [י*ךַאד ןהירוביעו *

 כ יאמא | ל רמא ,ינ'א ל"א ["אופְ היל* רמא | כן רבס אלו היל רבפמ =. [רגס | .'אָפְד ברד הימק
 ,ינ"א [ארייתמ | איב 6 | כל ל .יניאְד ליא [ר'אופ היל רמא* | כג'א'ְד יא [תיל | .א יאמלו
 .יכגפד המו | כפ היל | ירג'א ןנטצת ,'א ןנצת ,כ ןוצת ,ןד ןוצית | ירכנו אלש | רך'אופְד אריתמ
 [תתחופ | תפסומ איהש | כ'אד םימעפו ,ינאופ [םימעפ 7 | ך -. ול רמא [איהש םימעפ | תפכיא | א יאמ
 ,ג [ןיא | ירפ 'ל :2'א תפסומשכו ,?א] תפסומשכ [תפסומ | כאופְד הניא :ירנ [ןיא | ירפ 'ל .א] תתחופשכ
 ְּ | .פ הניאו ;יִר ןיאו ,כַאְוְד הניא

 האפסות הברכ רתוי ההוש רבועה םימעפש דיימכ אלדו  ןיעטוקמל תדלוי העשתל תדלוי רמאד ןאמכ אלדו) םימלש
 ,ןיעטוקמל תדלוי הניא העשתל תדלוי ןיבו העבשל תדלוי ןיב לאומשל ליס כי'או (תייפיו מייפיב ייעו 'ב 'פ תומביב
 ,ר"בהו ימלשוריה יפל רווחמ וניא 'וכו די'מל ייפא םש ארטוז רמ רמאש המו ,ילבבב אתיל הברא הי'ברה שרדהו
 לע ורמאו העבשל דלונ והזו יח אוה םוי רשע םינשו םיתאמב אוהש לכ הבְרא הברה אוהש לכ שרפמ ק'דרב םגו
 ןועב 'וכו רמא אנוח 'ר םירמאמה סג ואבוה ןאכו ,ג"ערל וא בי'ערל וא א'ערל אלא תדלוי השאה ןיא העשתל דלונ
 לע כ''ג יתוריעה םשו ,י'מב שייייעו 'וכו רצייו שרדב דיייפ ליעל וררסנש 'וכו ייח תעבשל דלונהש ןינמ והבא 'ר ימוק
 תעשתל ןכש לכו יח [הנמשל] (תעבשל) דלונו העבשל רצונ היגהל לקנ כייכ 'יג קרו ,כ"'פב ןאכ אנוה 'ר רמאמב הרזה ייגה
 איייכב ןכו 'וכו יטל רצונ רמא אנוה בר עטיק 'א אייכבו ,העבשל רמחו לק יח וניא הנמשל דלונו העשתל (העבשל) רצונ
 וניא כג רמאמה וכו פ"יכבו ,ליע ל דכ 'ןכ 'זל דלונו העשתל רצונ טוקליבו ,(די'יפ ונינפלו) גי תשרפכ 'וכו 'טל רצוג יב
 רעטלאסנעבעל ףעל עיעו 'ג תרבחמ גי'ג קלח 'וכו עפליהסטרובעג ריפ טפירשטייצ ע"'מב סיירפ 'חה רמאמב 'יעו ,ותומלשב
 ,םימלש םישדח יט והל ווהד דחאו םיעבשו םיתאמל ןא םש הדנב י'שריפדכו ערזח תטילק יפל .'וכו וא אלא 1 ;47 דצ
 ןתטילק םוימו ינשב טלוק ןושאר םוי ערזה טלק אל םא רמולכ ביערל וא תדלוי ירישע לש ןושאר םויבו םישלש לש
 לייקד טלוק וניא בוש ישילשב טלק אל םא לבא ישילשב טלוק ינשב טלק אל םאש גי'ערל וא רוביעה תלחתה יוה
 תלחתהמ 'לכ ןהיווביע מ 'יגת םעט םג הזש עמשמו ,'וכו חירסמ ךליאו ןאכמ עירזהל יואר יוה ישילש דעד
 דחאו םיעבשו ייתאמל וא תדלוי יוכו םלועל ייגה תומבי ישוריבו ,ןהירביעו 'יגה יפל םג ןכ שרפמ כיימבו ,ןהירוביע
 ירישבו םינפת הארמב שי'ייעו העבראו םיעבשו םיתאמל וא השלשו םיעבשו םיתאמל וא םינשו םיעבשו םיתאמל וא
 העשת לאומש םשב היכרב 'ר רמאמב ג'ל תומוקמה ינשבו ,די'ערל וא יוכו א"ערל א ל א ייגה הדג ישוריבו ,ןברק
 ובור וליפא יוכו יישדח 'ג דע 'וכו רבועה תרכה המכ דע יתקתעהש ומכ םש אתיא איגוסה שארב אלא 'וכו ןה
 ישוריבו ,תומבי 'שוריב ה"כ) ןהירוביע ןח רמ א לאו מ ש ןימילש םוי םיעשת רמא יפא 'ר יוכו ןושאר לש
 וא שרפמ איייכ רי'ב 'יפבו ,ונינפלש אחסונה יפל ג'עצו .,ימלשוריה ישרפמב ש"ייעו (ןהירו בי עו ןה 'יגה הדנ
 י'פע ןכ 'יפו) אירטמיגב ןוירה ןינמכ דחאו םיעבשו םיתאמל וא ןהירוביעו ןה םישדח 'ט ןינמכ השלשו םיעבשו םיתאמל
 גיערל וא שבתשנ ספדנה 'יפבו ,יתעמש אל ןהירוביעו ןה םש םייסמו (א"'כ יוס ח"'ופ ריימבב םג 'יעו יתקתעהש הדנ ילבב
 הוה 5 :ותעד לע יתדמע אלו 'וכו יישר םשב יתאצמו בתכש כ"'מב םג 'יעו 'וכו ןוירה ןינמכ ןהירוביעו ןה םישדח העשת ןינמכ
 ינאו דֶליל הצור ילש תרומחהש םושמ לי'א 'וכו תיל המל לייא ןיבה אלו דומילה םעט ןיבהל ול ריבסמ היה .רבסמ
 ףאו ךל תפכא המ בר ל"א דורט יבל ןכ לעו (םש גי'חבו תומיו ןוצי אלש 188 דצ ליעל ייעו) וכו ןנטצת אמש ארייתמ
 שוריפ 'רג ןכ חרוביעל םוי ד"נש ויה אל ןיידע וז הרומחו וכו הגבלה תומימ- תתחופ ןיא תתחופ איה םימעפש
 היתימח (בר) ברד ימוק ביתי הוה יש א רב הייח (יבר) בר תומוקמה ינשב 'יגהו 'סשו ,ימלשוריה יפל רמאמה
 אלד) ןגצת אלד דע התברעמ .יעב אנאו דלימ (אייעב) איעב .איהו ירבעמ יתרמח ל"א ןכ והמ ל"א (תעְבימ) תעבמ
 התרמח ןכ ינתו ןודכ דע איה (אייעב) איעב היל רמא בשחו ןלפ םויב ל"א רכזה הילע הלע (יתמיא) תמיא ל"א (ןנטצת
 יוגה ןאכו ,'וכו היתלימ המחה תומי לע תפסומ הניא תפסומהו הנבלה תומימ תתחופ הניא (תתחופה ןכ ינתו) תתחופ
 תייפיב סג 'יעו תשבושמ ייסופדה 'וגו ,'וכו םימעפ ול רמא גייל טוקליבו ייכ ראשב ןכו 'וכו םימעפ ךל תפכא המ הנוכנה
 תריל םגש הימתב יוכו םיחרי רופסת יכו . בותכה תועמשמו .'וכו רופסת יוכו תעדיה 'תכהו ל"א 7  :וזרחמ 'יפבו
 בישהו ןכל םדוק דלתו המחה תומיל חנבלה תומי ןיבש םוי אי'ומ רתוי תוחפתש רשפאו ןתריל ןמז עובקל ןיא םימי
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 . :םהמ לטינ ןריבש המו םהל ןתינ אל ושקיבש המ ,ןמהו והיזועו והינדאו םולשכאו לפותיחאו
 ןנחוי 'ר ןומיפ ירב הדוהי 'ר יוגו ךנורהו ךנובצע הברא הברה רמא השאה לא (זט

 194איה ףא ,תקרצ התוא םע אלא השא םע חישהל היבקה קקוינ אל םלועמ ןומיס ירב רזעלא 'ר םשב
 רמאיו המיע חישהל ליבשב רכריכ ןירוכריכ המכ ייריב 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר = ,אליע ידי לע
 עשוהי 'ר .(גי וט םש) 'מונו הילא רבודה יי םש ארקתו 'תכ אהו ,(וט חי תישארב) תקחצ יכ אל
 ירב אמח 'ר םשב יול 'ר ,(גכ הכ סש) הל יי רמאיו 'תכהו| ,ךאלמ ידי לע ידיא יר םשב ימחנ רב
 :םש ידי לע (רמא) ארמיז ןב יסוי יר םשב רזעל יר [, ךאלמ ידי לע (רמא) אנינח

 הברא היברה אוהש לכ לאומש םשב ארטוו רב אבא 'ר ךנורהו ךנובצע הברא הברה

 דפ סועני 'טוכי  ,פ'5 יכ שוקלי 8 |: 'ז ייק 'ט סיכסמ טכדע ,'3 סייכ זיפ שיכ סעוס 'טוכי ,ג''ספ ס''עפ ס''פפ ןפקל ל
 / : ₪ ספ סדנ ,'ס ע"פ ס"פ סדנ 'טוכי ,יס 'ו

 | יו ןתנ | 7 ןמהבו | ן והיזעבו והינדאבו ,ך וחיזועבו והינודאבו ,י היזועו הינודאו ,א והיזועו והינודאו 1
 | בנאפד . . ירו .ן [ןנחוי 'ר | א יל 'וגו--חברה | 'אופ לאו 2 | "א ולטנ ,ן לטנ .דפ לטונ | ינא פ7ך םד- .ן [ןדיבש
 | נ"אוד תקדצה ,כ'אפ [הקרצ | ך השאה [השא" | ם יל ,ןד . . רב ,כ1 [ןומיס ירב | רזעילא [רזעלא 8

 וכוכ | ך קחצי ,'ע יריכ ,ל ייריכ ."ע כא יירב :עא יריב ["עופ ייריב * | כגופ הליע .א [אליע 4 | ד ףאו [ףא "
 | ?א ינמחנ ,ן אי .2נפד הימחנ 6 | ך'ר רב .כ"אופ [רב | 'תכהו 5 | ץיל ,ךא ידכ [ליבשב | כנא היבקה
 (8 אמח 'ר .'א אנינח רב אחא 'ר) אנינח רב אמח יר םשב . . [אפ ךנטבב םיוג ינש] הל . . 'תכהו ["ל ךאלמ --- 'תכהו *
 | (פ יל ךנורהו ךגובצע) ל ךנובציע [ךנובצע** 8 | ן הרד ,כפ ארמז | ךרב / כג |ןב 7 | גל יל .אופך ךאלמ . .רמא
 | ינ'א 'ל ,] הברהב ,ףָד הברא הברה [הברא הברה | יאו יל אוהש לכ | לאומש 'ר | ך אנהכ , כג'ַאְוָפ [ארטוז

 עלבנו הנוהכה לע חרק (בייכפ ןמקל ייעו) 'וכו ומע ודלונ תומואת יתשש לבה םע הרלונש הריתי המואתב ויניע ןתנ
 ףכו דודב אנקתנו היה םידימלתבש לודגו םיעורה ריבא גאוד 'וכו ןידמב גרחנו לארשי תא ללקל קלב לש ונוממב םסעלב
 תערצהו הנוהכב היזועו ,.גרהנו גשיבאב הינודאו ערטצנו ןמענ לש ונוממב יזחג 'וכו הכולמב וניע ןתנ לפותיחאו
 ,גייספו ח"מפ הימפ ןמקל ליייכב 'יגהש ומכ ןועמש ירב רזעלא 'ר  .ןומיס ירב איר םשב 8 :'וכו וחצמ לע החרז
 ,הטוס ישוריב ןוכנל אתיאו ,קוספה ותואמ אישוקה רקיע רסח יוכו רמא השאה לא 'פל ןאכ רדסנש רמאמה הזבו
 ביתכ אהו דבלב הרש םע אלא השא סע םוקמה רבידש וניצמ אל שיר יב רזעל 'ר םשב ןנחוי 'ר "יגה םשו
 רמאיו ביתכ אה ןמגרותה ידי לע ןינח ופכד בקעי ר"א רג הברא הבוה ומא השאה לא
 עומשל תואתמ הי'בקה םירוכריכ ירוכריכ 'מכ יריב ר'א הל הלפנ רובידה אנהכ רב אב רי'א ךנטבב סיוג ינש הל ייי
 רבודה יי םש ארקתו יפל היימפ ףוס ןמקל םג רמאמה רדסנ ונינפלש ןונגסבו ,תקחצ יכ אל רמאיו תוינקדצ לש ןתחיש
 ג'ספו ,הרש לצא רמאנה (לייכב רמאמה עטוקמ םשו) תקחצ יכ אל רמאיו 'פל ח"'מפ ףוסו .רגה לצא רמאנה 'וגו הילא
 אבוה במ םילהה ימבו ,הרש םע (תקדצה) תקדצ התוא םע ייפ סלוכבו ,הקבר לצא רמאנה יוגו הל יי רמאיו 'פל
 יר םשב עשוהי 'ר םש ייגהו 'וכו ךל הלגמ ינא ןירוטסימ 'וכו הל 'ח רמאיו ביתכ יול ר'א רמאמה ךשמהב שרדה
 שורדל ךלתו ינש חנ ןב םש ידי לע איה ףא יסוי יר םשב רזעלא רי'א אליע ידי לע איה ףא 'וכו םלועמ רמא רזעלא
 םג לי"ייכב ףילאב אליע תלמו ,יתקחצ אל רמאל השחכ איהש ינפמ הלילעו הבס .אליע ידי לע 4 :'וכו 'ה תא
 ,ת"יבב יי רי ב יתהגה ןכ .ייריב יר :יוכו ןישקבמ ויה אליע 'א זיט א'פ האיפ 'שוריב הי'כו ,ג"ספו הימפ ןמקל
 ני'חעו יריכ עיפרשב רכרכ 'ע ךורעב ןכו ייריכ כ'ג שבתשנ הימפבו ,ירי ב גיספ ןמקל ל"יכבו םש 'שוריב היכו
 היבקה האוה תולדתשה המכ יולכ (דיי 'ף ביש) ןע לכב .רכרכמ מ"למ  .'וכו ןירוכרכ המכ :'א טיס י'הבמו
 ,ניחעו יתהגה ןכו ןשי בתכב לייכ ןוילגב םלשוה ךאלמ ידי לע דע ןאכמ .רמאיו 'תכהו 6 : המע חישהל ליבשב
 ,חימפ ןמקל ייגה ןכו ,חנ ןב םש היגה א'אב .םש ידי לע 7 :ח'מפו היימפב עי'יעו גיספ ןמקל םג אהיל ליייכבו
 תמכ דע 'וכו ץולחת אל המביה םש אדומלתד איגוסו ,תומבי 'שוריב היכו .ארטוז רב אבא 'ר 8 :  'יסופדב ג"ספו
 הבר הייח יר םשב הנינח ר''א ארטוז רב אב 'ר ארועז 'ר 'וכו םישדח 'ג דע מ"ר םושמ רמוא סוכמוס רבועה תרכה
 ןהירוביע ןה רמא לאומש ןימילש םוי םיעשת רמא יסא 'ר םלש יעצמאהו ןורחא לש ובורו ןושאר לש ובור וליפא
 ןורחאה ןמ זיי וא ןורחאה ןמ רשע 'עבשו ןושארה ןמ רשע י'שלש םא ןיעדי אלד ןמתד ןנבר ימוק הדבוע אתא
 רב הבר ימוק אתא אדבוע ןידהב כקעי רב ןמחנ בר ןול רמא יוכו עצמאב ןימילש השמחו ןושארה ןמ רשע שלשו
 רבועה תרכה ותדיל איה היינש רבועה תרכה איה איינש אבר רמא הירב לאומש לע גילפ אוו רב אבא ורשכאו אב
 תשדח הייד רמוא הדוי 'ר וכו רמוא מיר היושיק איה המכו ןנינת ןמת ןיעטוקמ 'ישדחל ותדילו ןימילש םישדחל
 ןוב יר :יב חסוי 'ר םוי םישלש ינתינ ןכלד ןיעטוקמ 'ישדחל תדלוי השאהש תרמוא תאז אוו 'ר םשב הסוי 'ר 'וכו
 לאומש םשב היכרב 'ו 'וכו 'שדוח הייד ןנינתד ןימילש םישדחל תדלוי תשאהש תרמוא תאז אוו 'ר םשב
 איה איינש רמא אוה ןמת יוכו אב יר ןמ ל"א התלימ אדח 'ר עמש ןנמ אנמ 'ר ל"א 'וכו תדלוי השאה ןיא םלועל
 יולכ) אבר ףילאב הבר ייתב אוהש לכ לאומ ש םשב אר טוז רב אב א 'ַר ןיכה רמא אכהו 'וכו רבוע תרכה
 מ"'פיב 'יעו .הבראב אוה ירה 'ברהב אוהש לכ הדנ ישוריב ןכו ר''בב ונינפל 'יגהש ומכ הברא הברה אוהש לכ
 םג איגוסה לכו ,'וכו ברד ימוק ביתי הוה ישא רב הייח בר (אי'ע '\ הי תתמב עיייעו ע"קכ אלדו ,השמ ינפבו
 3 תשדח היד ןופרט 'ר םושמ רמוא הדוהי 'ר אינת 'וכו היד רמא הדוהי 'ר 'ג םש הדנ ילבבבו ,שייייע הדנ 'שוריב
 לאומש רמא אהו יניא םירג ארופיש הדוהי יבר רבסק מ'ש הבהא רב אדא בר רמא 'וכו רימחהלו לקהל רבדב שיו
 םיעבשו םיתאמל וא םוי םינשו םיעבשו םיתאמל וא םוי דחאו םיעבשו םיתאמל אלא תדלויו תרבעתמ השא ןיא
 ןוירה ןוירח הל 'ה ןתיו ביתכד 'וכו והיימעט יאמ ארטוז רמ רמא 'וכו םינושארה םידיסחכ רמאד אוה השלשו
 העבשל תדלוי םיעטוקמל תדלוי הניא העשתל תדלוי דיימל ייפא ארטוז רמ רמא ווה דחו םיעבשו ןתאמ אירטמגב
 אוהש לכ ושרדל הברא הברה 'פל לאומש םשב ארטוז רב אבא 'ר רמאמ ךמסנ ר''בב ונינפלו ,'וכו םיעטוקמל תדלוי
 העבש ונייהד ומא יעמב םוי בייר אוהש העבשל דלונה 'ולכ ץורפיו היחיש הברא בותכה רמא וילע ה"ברה ןינמכ
 ,כיימב םג ייעו (178 רצו 175 דצ ליעל ייעו הי יח ליצש וא יי ח ךומסב ומכ יתהגה ןכ) ייח אוה םימלש םישדח
 סישדח יט ונייהד 'וכו םוי א'ערל אלא תדלוי הגיא העשתל תדלויה השאה רמוא לאומש םשב וכו היכרב 'רו
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 לארשי יטבש לכמ והודבעי ריעה דבועהו ינועבג /(הכ הס היעש) ומחל רפע שחנו
 רמא ,עברא 'מא הבר אייח 'ר םשב איעשוה ירו יסיא 'ר : לארשי יטבש לכ והורבעי) ,(טי חמ לאקזחי)
 ךיתישע ינא ,'וגו התא רורא התשקיב אל התאו היחו המהב לכ לע ךלמ אהתש ךיתישע ינא היכקה ול
 םדאכ תולכאמ לכאתש ךיתישע ינא ,ךלת ךנוחג לע התשקיב אל התאו םדאכ תויממוק ךלהתש
 ןיבו ךניב תישא הביאו ותשא אשילו םדא תא גורהל התשקיב התא ,לכאת רפעו התשקיב אלו
 יזחיגו גאדו םעלבו חרקו ןיקב וניצמ ןכו ,ונממ לטונ ודיבש המו ול ןחינ אל שקיבש המ יוה ,השאה

 סעוק ספפקומ ,סט סיעשי 'קלי 9 : 'ז 'יק ס"כפ לסועט טכדמ ,'ד "יס ס"פ סבכ לנדפב ,': ס"ס ד"פ ןיטודיק 'טוכי 'יע 1
 : ספ "וג כ"כד6 ,'ב 'ע סעוס ,ד"פ

 [יכ ג'אד ריעה * |  *א ןינמ ינועבגה ,(םש) ינ ןינמ ינועבג | ך 'מוגו ותיחשי אלו וערי אל <  [ומחל 1
  גָּפְד היעשוה 'רו יסא 'ר | יכְד 'ל ,א "תכ והודיבעי ,פ לארשי יטבש לכ [לארשי --. והודבעיו 2 | 1ך לכ | ל
 איח || י אנינח 'רב יסוי ירו ,כ אנינח 'רו 'ר ,ן אנינח 'רו ימא 'ר ,א ןינח 'רו . - ,?א אנינח ירו . .
 (ן רמא ,רכ יומא ,] ןירמא) ורמא [עברא 'מא | י אבא רב הימרי ,ך אחא ,] . . ה"ח ,5נאפ [הבר

 ייכגלאחופ [אהתש 8 | יִד יל ,זך הקל עברא ימא .א . . תוללק 'ד .?א ול ןתנ תוללק עברא ירמא .ךכ גופ עברא
 ,יגא המהבה לכמ התא רורא :פ ['וגו -- רורא | גופך היחה [פ לכ] לעו המהבה ,יכ?א [היחו --ללכ | 'אְד ל
 [םדאכ תויממוק | ?אח ךלוה . . .יג'אופדך ךלהמ אהתש ,2כ [ךלהתש 4 | ך יל ,כזַו הדשה תיח לכמו . .
 ,?א םדא לכאמ | א ךלכאמ אהתש .יִכְוָפְד לכוא אהתש ,זְֶד [לכאתש | י תשקב אלו | ן שיאכ הפוקז המוקב
 ימי לכ ₪ אפ [לכאת רפעו | אפְד תשקב . . ,2ן התשקב אל התאו ,י תשקב אלו 5 | א םיכלמ . .

 ₪ [וה 6 = |  םגופד = ךייח :יא [הביאו | .הוח תא [ותשא | כגַפְ סדאה .יאו [פדא | יכנוד דייח
 | י ונמיה | א ולטנ ,ן לטנ ,2כָנְד לטינ .חפ [לטונ | אפ היהש .., [המו | יול ןתנ [כגאפְד ןתינ * | זך רמוא
 חוד גאודבו .ינ?אפ גאודו | או יל .,2חפ סעלבגו [סעלבו | חחופְך חרקבו .יגא [חרקו | י אצומ תא ןכו
 (יפ יזחגו) יזחיגו 'יחאו .ַא 'יחאו 'שבאו 'גו , םולשבאו לפותיחאו יזחגו [םולשבאו---יזחיגו | 1א ימודאה גאודו

 | .ן םולשבאבו יזחיגו ,?א לפותיחאו יזחגו ,יפדד 'שבאו

 דיתעל ותוא אפרמ אוה ז"'הועב היבקה הכהש המ לכש הארו אוב יוכו וערי הלטו באז הישז הייצפ שיר ןמקלו ,'וכו
 באז יגש תואפרתמ תויחה ךכרחאו 'וכו ןיאפרתמ לכה 'וכו םימליאה 'וכו ןיאפרתמ ןיחספה 'וכו םיאפרתמ םירויעה אבל
 לַכו) רפעל לכה דירוה אוהש ומחל רפע שחנו ינש אפרתמ וניא לכה לע הכמה איבהש ימו 'וכו דחאכ וערי הלטו
 אלא דוע אלו םש ערוצמ ביימ אמוחנתב ןכו ,(הי'צפ ןמקל דיפב בותכאש המ 'יעו םש שגיו אמוחנת ישרדמב םג הדגאה
 אוהו ןיאפרתמ לכהש לכמ והמ המהבה לכמ התא רורא 'נש אפרתמ וניא שחנהו ב"הועל ןיאפרתמ ןימומ ילעב לכ
 רפע שחנו ןכ אבל דיתעל ףאו 'וכו ובלח ר"א 'וכו האופר ול ןיא שחנה לבא 'וכו ןיאפרתמ םדא ינב אפרתמ וניא
 אמוחנתב 'יעו 'וכו ערה ןושל רמאש ידי לע ול םרג ימו רפעל תוירבה תא דירוה אוהש םלועל אפרתמ וניאש ומחל
 ארזע ףא 'וכו המה לארשי ינבמ אל םינועבגהו ינש ןקחירו דוד אב 'ג םש ימלשוריב .'וכו ינועבג 1  :םש בי'גאבו
 ייעו מ"'פיב סרוג ןכו ויד ילשוריב ה''כ) והודבאי ריעה תא רבועהו ביתכד ןקחרמ ה"'בה אובל דיתעל ףא 'וכו ןקחיר
 'וגו והודבאי ריעה תא דבועהו 'וכו ל"על ףא ונינפלש לאומש 'דמב קתעוה ןכו ,(םש ימלשוריל רצקה שוריפב םג
 יטבש לכמ וחודבעי ריעה דבעהו ינש יוכו ל"על ףא םש ריימבבש 'יגהמו ,('ז תוא רעבאב שייר תורעהב שיייעו)
 להקב אובלמ 'ולכ והודבאי אלא והודבעי ירקת לא שרדל ונווכש עמשמ 'וכו לארשי יטבש לכמ והודבאי לארשי
 גה יול 'ר רמאמב םש בי'מ םילהת שרדמב ןכו ,('א חיי י"הבמבו 16 דצ ליעל י"מב 'יעו) - מ"יפב שרפמש ומכו
 תובוט תונתמ שלש םש ףסונה רמאמב ןכא ,והודבאי לארשי יטבש לכמ והודבעי ריעה דבועהו ינש ינועבג כי'ג
 היכו ,'וכו םינועבגה םה םידבועהש ב י ת כ והודבאי והודבעי ריעח דבועהו ינש ליעל ןקחרמ הייבקה ףאו 'יגה 'וכו
 ןוילגב ףסונ גייכבו ,טיי ח'מ לאקזחי יש תחנמב םג ייעו זי רומזמו םש רבכמ ספדנה םילהת 'דמב ביתכ וחודבאיו
 לארשי יטבש לכמ והודיבעי אלא והודבעי תיא י'כ ריב 'יפב שרפמש ומכ אוהו ,והודיבעי אלא והודבעי ירקית לא
 םשמש היהיו לארשי יטבש לכ וב ודבעתשי ליעל ןיידע ריעה דבוע ןכל םדוק היהש דבע ותוא ארק עמשמ יכהו
 הזיאב ואצמ אלא הז בתכ ותעדמ אלש קפס ןיאש יוכו והודבעי ת'א י'שר בתכש המ לע ריעה ת''פיבו) הלחתבכ
 לכ והודבעיו ונינפלש 'יגה תנווכ אוה כ''ג ילואו ,יטבש לכ ומכ יטבש לכמ שרודש ימנ עמשמ הז 'יפ יפלו (שרדמ
 'מא 2 : תשבושמ ב יי ת כ והודיבעי 'בו 'א א'יכבש 'יגהו ,'וכו יטבש לכ פייכב ןכו (והודיבעיו ל"'צו) 'וכו יטבש
 תרוסאש םשכ ןניסרג םש אתפסותבו ,ןיטיש עברא הב רמא 'וכו ןדוי 'ר 'א ג'י ט"פ תוכרב 'שורי 'יעו ,ןיטיש עברא .עברא
 ןכו הממ לטונ הדיבש המו הל ןתינ אל השקיבש המ הל יואר ןיאש ימב היניע הנתנש ינפמ לעובל הרוסא ךכ לעבל
 םדא תא גורהל (שקב 'וכו המהבה לכמ םורע היהש ינומדקה שחנב) וניע ןתנש שחנב (אצומ התא םש ני'חב) וניצמ
 התא רורא (תיצר אלש ושכע) וישכע היחו המהב לכ לע ךלמ חיהת יתרמא ינא םוקמה ול רמא הוח תא אשילו
 יתרמא ינא 'וכו ךנוחג לע (תיצר אלש ושכע) וישכע (םדאכ ךלת הפוקז המוקב) הפוקז המוקב ךלית יתרמא ינא 'וכו
 התא 'וכו (רפעו תיצר אלש ושכע םדא לש ואתשמ התשתו םדא לכאמ לכאתש) רפעו וישכע םדאכ םינדעמ לכאתש
 ןתינ אל שקיבש (המ רמוא) המ שחנב רמוא התאצמנ תישא הביאו וישכע הוח תא אשאו םדא תא גווהא תרמא
 היזועו הינדאו םולשבאו יזחגו לפותיחאו גאודו םעלבו חרקו ןיקב (אצומ התא) וניצמ ןכו ונממ לטונ ודיבש המו ול
 ןכו םש הטוסב אתיירבבו ,ןהמ לטונ ןדיבש המו םהל ןחינ אל ושקיבש המ םהל יואר ןיאש המב םהיניע ונחנש
 ה'בקה רמא והולטנ ודיבש המו ול ונתנ אל שקיבש המ ול יואר וניאש המב ויניע ןתנש ינומדקה שחנב וניצמ
 ולכאמ אהי 'וכו ךלי ונוחג לע וישכע הפוקז המוקב ךלהי 'וכו אוה רורא וישכעו 'וכו לכ לע ךלמ אחי יתרמא ינא
 והיזועו והינודאו 'וכו חרקו ןיקב וניצמ ןכו תישא הביא וישכע 'וכו גורהא רמא אוה לכאי רפע וישכע םדא לכאמ
 תא אשאו םדא תא גורהאו ךלא העש התואב עשרה שחנ בשח המ םש נירדאבו ,םהמ ולטנ םדיבש המו 'וכו ןמהו
 ךכיפל 'וכו גורהא תרמא התא ל"א םלוע ינדעמ לכ לכואו הפוקז המוקב ךלאו ולוכ סלועה לכ לע ךלמ היהאו ותשא
 תרמא התא 'וכו ךנוחג לע ךכיפל 'וכו ךלא תרפא התא "וכו רורא ךכיפל 'וכו ךלמ היהא תרמא התא 'וכו הביא
 ןיק י"שריפ סש הטוסב ,יוכּו ןיקב וניצָמ ןכו 6 : 171 דצו 168 דצ ליעל י"מב "עו וכו לכאת רפע כפל 'וכו לכוא
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 השמר יתפכ ,העבש המהבה ןמ רורא שחנ ךכ העבש היחה ןמ הרורא המהבהש םשכ ,הדשה תיח
 יל הטישוהו הז אב םינש יול יתלמעש המ לכ רמא ,להוכב ושאר חיטמ ליחתה ,היל רמא קלס
 0-7 : אהמתא הנקב

 וידי וצצקו תרשה יכאלמ ודרי ךלת ךנוחג לע היבקה ול ומאש העשב ךלת ךנוחג לע
 דמל אצמנו לבבלש התלפמ לע רדמלל שחנ אב ,ופוס רעו םלועה ףוסמ ךלוה  ולוק היהו וילגרו 5

 ייתויריבל התמרג תא רמא ןוהנמ דח אנוה ירו ןדוי 'ר :  (בכ ומ הימי) ךלי שחנכ הלוק הנמיה

 היכקהלש ותללק ףא רזעלא 'ר רמא :ךלת ךנוחנ לע תא ףא םהיתימ לע םינוחנ םיכלהמ והיש
 :לוצינו רוחל ,לוצינו לתוכל חרוב אוה ךאיה ךלת ךנוחג לע היבקה ול רמאש ילולא ,הכרב הב שי

 הלותבל וא עלסל עינמש רע דרויו עקוב אלא רצ לכמ רפע אל יפליח 'ר רמא לכאת רפעו
 שחנ ,ינועבגו שחנמ ץוח ןיאפרתמ לכה אובל ריתעל יול 'ר רמא :לכואו המדאלש םידינ טמושו

 : דיפ 6"כדפ | ,ב'יפפ נ"וכ כ"כד6 | :(6"" ") ךש" סל 'פ םלסק טכדמ ,3"" ;דמ תודע כ'כד (פייכנ ,6/5 'כ פוקלי 4
 "שם '6 סילספ טכדע ,ניפט 'כ לסקוסי 'קני ,(ט"קס) ע"סט יכ סיעשי 'קלי ,סש עוקל 10 :סט כ"כדל "עו ,סט ץעוקלי 9
 : (ם"'עפ) ע"עפ םיטלכב םדנס ,'ִב יס עכולמ 'ס "ס טניו סעומכס ,'ז ייק עכולע 'ט 'יס שגיו 3" סעומכס ,ס''לפ ןויקל ,""

 | ירכא רמאו .ופ [רמא | ן ךלה .כאפקילס ל | אופ ..ינפמל ,י'ִךְד אשמר ינפמב | ן שחנה | ךםשכו [םשכ 1
 | יד עבש ,'א יזב .כגופ עבשל | יכנופ יתעגיו -. [יתלמעש | כנ?אד לתוכל .יר'אופ [לתוכב | ן הכמ ,י חיטהל
 | ל יל [ךלת *4 | ךיל .כנְ] [אהמתא | יִד דחא ₪ .כנא]פ [הנקב 8 | ף טישוהו | ל הנש [םינש **

 | לאנינח [אנוה** | כנאופד הגממ ,י הנמה 6 | יִרְד םירצמ .*ךבכ נאחחופ [לבב 5 | ול תרש [יכ נא ₪7 תרשה *

 ףא ךכ | ן סהינוחיג | אז םיכלוה | א םהש ,ְוּפְד ויהיש ,יכנ [והיש 1 | ן'אפ תוירבל ,כן ויתוירבל ,'ּיְד יתוירבל

 לע (כ םהיעימ והיש) ןהיעימ ויהיש (כ ויתוירבל) ויתויריבל תמרג תא (כ 'מא אנירוחו) רמוא ןורחאו .-, [ךלת | ן התא

 ₪ [ךאיה | יא ולא ,ן וליא | ך רמא .. [הכרב 58 | כו ךלת (כ ךנוחג) ךנהג לע (2 תא ףא) התא ףא ךכ ןהיתימ
 'כנחופ'ד (לוצינו | י 'ל .פ רוחלו [רוחל | פ יל ,אד לצינו .יִנְו'ְד [לוצינו | א רחוחו חדוק [חרוב | היה [אוה | 'א הז
 | יידיג 10 | "אד 'ל .יכנ'אחופ [הלותבל וא | אפ יאפלח .'אד יאפליח . ] ייפלח ,זך [יפליח | יא 'ל ,ך לצינו
 | א ןינמ שחנה .(היעשי) יָ] ןינמ שחנ | יא שחנה ןמ | ךכנאו יל ,ו המדא [המדא לש

 בלכה שרפמ וא סרוג ק'דרה םגו ,נ'חעו 'וכו תדלוי האמט המהבו רמאמה 'יפ פסונ 'וכו ץ"יכו טוקליו םיסופדבו
 הרורא המהבהש םשכ 'וכו התא רורא בותכו שדח רשע םינשל האמט הסג המהבו םוי םישמחל דילומ האמט היחכ
 תורוכבבו ,םוי 'נל תדלויש היח אכיאד היל םיקד שרפל ר"'ב 'יפב קחדנ היחכ בלכה 'יגה יפכו ,'וכו עבש היחה ןמ
 הללקתנש םשכ אמיאו 'וכו רומחמ ירא והינ יאמו שלשל תחא המהבמ היח הללקתנש םשכ אמיא דוע 'ג םש
 ביונ- נירדאב םג 'יע םינש 'זל דילומ שחנהש שרדהו ,שייייע 'וכו לותחמ זע והינ יאמו שלשל דחא היחמ המהב
 סופוסוליפה ליחתהו עשוהי ירמ עמשש המ סופוסוליפהל רמאו לאילמג ןבר ךלה ברע תעל .השמר יתפב 1 |: ביימפ
 אשמר יתפב ביי ייס ח'עפו אשמר ית פ לכ זייט 'יס ה"ספ ןמקל םיסופדב םג היכו ,'וכו רמא לתוכב ושאר תוכהל
 ןושלה ןכו .העיגיו למע ילב .הנקב יל הטישוהו 2 :יתפא יעו יתפ י'ע לייתמע ייעו 'וכו יתפא לכ 'יגה ה"ספ ל"יכבו
 תמ לכ רמא לתוכב 'וכו חהיטמ ליחתה 'יגה ןורכזה 'סב םגו .שייייע 'וכו סנכנ רגה סליקע רמאמב ע"פ ןמקל
 ןאכ יתהגהו ,וכו םינש עבשב וב יתלמעו יתעגיש המ לכ 'ג ג"המבו ,אהמתא הנקב 'וכו םינש עבשל יתלמעש
 אתיירבב ורוקמ הז רמאמ .רמאש העשב 4 : גיחעו םירפסה ראשב ייגהש ומכו ןושלה טפשמכ םי נש 'זל ליעלו
 . שחנכ תלוק וב אצויכ (26 רצ ליעל י"מב ייעו) 'וכו שא חודקכ דמל אצמנו דמלל אבש רבדמ 'יגה םשו תודמ בילד
 ךלי שחנכ הלוק רמוא אוה םירצמ לש ןתלפמל אבשכו ופופ דעו סלועה ףוסמ ךלוה ולוקש שחנב ונעמש אלו ךלי
 ודרי ךלת ךנוחג לע שחנל היבקה רמאש העשבש דמלמ םירצמ לש הלוק ךלוה ךכ שחנ לש ולוק ךלוהש םשכ
 בותכהו ,דמל אצמנו םירצמ לש ןתלפמ לע ךמלל שחנ אב יוכו ולוק היהו וידיו וילגר תא וצצקו תרשה יכאלמ
 ל ב ב לש התלפמל ייגה ריב לש י"כ ראשבו לייכב ןאכש גיעצו ,םירצמ לע היִמרי תאובנב רמאנ 'וכו שחנכ הלוק
 םירצמ לש 'יגה טוקליו שררמה ייסופדב קרו ,'וכו הלוק רמוא אוה לבב לש התלפמל אבשמ סופדבש רי'ב 'יפב ןכו
 םשו שיק ל ןב ןו ע מ ש 'ר רמאמה לעב תלהק שרדמבו .'וכו םירצמ לש התלפמל אבשמ א''יכו טייכ ר"'ב 'יפב ןכו
 דרמלו שחנ אב 'וכו ולוק ךלהו וילגרו וידי וצצקו תרשה יכאלמ ודרי ךלת ךנוחג לע שחנל היבה רמאש העשב 'יגה
 .וכו וצצקו : 155 דצו 60 דצ ליעלו ןאכ נ'חעו ת רש ה יכאלמ יתהגהו ,'וכו הלוק 'נש םו ד א לש התלפמ לע
 ןתשלש איבהו םש א'רדפבו ,'וכו וילגרו וידי וצצקתנש היינשה ויפ םתסנש תחאה שחנה לע הרשע םש נ'רדאב ןכו
 'וכו םינש עבשְל תחא םעפ ורוע תא טישפמ אהיש וילע דקפו 'ןכו ורראו שחנ לש וילגר ץצקו 'וכו ןיד רזג םהילע רזגו
 ייעו סעטארפא לצא םג ותמגוד אצמנ וילגר וצצקתנש שרדהו ,ול שי םילגרו 171 דצ ליעלו הז קוספל 'א י"רתב םג 'יעו
 ךאיה 8 : עי'צו כ'יוכו וכ 'יג 'יעו םלש רמאמ ןאכ רסחש 'רנ .ךלת 'וכו תא ףא :םיפופכ .םינוחג 7 : 153 דצ ג"מ קלח ח"'מב
 ץוח והואצמי םא והותימיש סדא ינכמ לצינו רוחל סינכמו לתוכל רתוחו חדוק ךאיה שרפמ א'יכ ר'ב 'יפב .חרוב אוה
 יז ייס ןמקל ןושלח ןכו רפע לכ לכוא אהיש ןינע לכב .רצ לכמ 9 : 'א א"יכב רתוחו חדוק 'יגה 'עבונ הז 'יפמש ל''נו ,ךוחל
 אוהש דע 'וכו חמא לע המא קדוב קדובה ד"מ זייטפ תולהאב היכו ,הלותב עקרקל .הלותבל וא : רצ לכמ הלשממ לוכי
 'ב 'ח הדנו 'וכו הימימ הדבעג אלש המרא תלותב 'וכו ןח תולותב שלש גי'פ תיעיבש אתפסותבו ,הלותבל וא עלסל עיגמ
 'ע ךורע 'יעו הימימ הב ץרחנ אלש לכ ץראה תלותב 'א טיימ א"פ הדג 'שוריו הדבענ אלש ןמז לכ עקרק תלוחב
 גילו לכואו ןידיג טמושו ה לו ת ב ל וא עלסל עיגמ אוהש דע וכו יאפלח ר"א הז קוספל ק"דרב אבוה ןכו ,תלותב
 ינימ עקרקב שיש לכואו המדא ידיג ןידיג טמושו םש שרפמו המדא לש גייל ייכ ר''ב "פב םגו ,המ ד א לש םש
 ויפב םישענ םה 'וכו ןימוטפ לכוא וליפא יא פלי ח 'ר ר מ א אתיא ה"יכב םש נ"רדאבו ,'וכו ןידיג ןיעכ המדא
 לכ לכוא וליפא רמא דח יסא 'רו ימא 'ר ומחל רפע שחנו 'א היע אמויב שרדה ותמגודו ,ומחל רפע שחנו ינש רפע
 ,רפע לכאיש דע וילע תבשוימ ותעד ןיא םלוע ינדעמ לכ לכוא וליפא רמא דחו רפע םעט םהב סעוט םלוע ינדעמ
 היכו .יול ר"א 10 :'וכו רפע אלא ןמעוט ןיא םלוע ינדעמ לכ לכוא וליפא ובלח ר''א 'ז 'יס ערוצמ ב"'מ אמותגתבו
 םינועבגהו שחנה ןמ ץוח אבל דיתעל ןיאפרתמ לכה יול רי'א 'וכו םיעשר ומוקי אל ןכ לע שרדב םש םילהת שרדמב

\ 

: 

\ 
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 לותחהו ,םוי םישמחל בלכהו ,םישרח 'הל הרוהט הקר המהב ,שרח בייל האמט הסג המהב ,םישדח
 'ןל םיצרשה לכ ראשו ,םישרדח יול לעושהו יבצה ,סוי 'על הימנהו ,םוי 'פל ריזחהו  ,םוי בינל
 :הנש יעל העפאהו ,םינש 'זל שחנהו ,םינש 'גל דפוקהו ףוקהו ליפהו רמנה בודהו יראה ,םישדח
 ןנתנו ןלטנ הוב הז םיקסעתמ םתוא הארש ןויכ  ,רילומ שחנה המכל עריל שקיב דחא סופוסוליפ
 ,רילומ שחנה המכל םלאש ימורל םינקוה ולעש ןויכ  ,ורליש דע  תונוזמ םהל קפסמ היהו תיבחב
 ךינפ המ ול רמא  ,תוניילוח וינפו עשוהי יר וב ענפ ,ובישהל לוכי אלו  לאילמג ןבר ינפ ומכרכתנ
 יול ול רמא ,דילומ שחנ המכל ,איה המו ,הבישהל יתלוכי אלו יתלאשנ הליאש ול רמא ,תוניילוח
 לכמו המהבה לכמ התא רורא 'תכו םוי יגל דילומ הייחב בלכה ול רמא ,ןה ןמ ול רמא ,םינש

 : 'נ 'ס .סוכוכנ 4

 .הפ [תרוחט | יאפד פישדח .כנחו [שדח | כנ'אחו רשע םינשל | יכנאפד תדלוי = ,ןך [האמט 1
 םישמחל ,י'אָפ [בינל 2 | י לותחה | יִפ ינל | י בלכה | כנ'אחו השמחל .| יכנאוְד תדלוי ₪
 , כפד הייד :?אח [הימנתו | א יל םיי | = גאְוְד םיששל ,יפ [פל | יריזחה | יכד יל .גאופ [פוי | כ"א םינשו
 | י לעשה | יא יל יבצה | א יל פי | כנ?אוד םיעבשל ,י'ִא'ְד [על | יא רמנהו ,י היימנה ,ן אוי-
 .פ רפוקהו | רמנהו |  כנופְד יראה .יא [יאה 5 | כנ'אפְד הששל ,ו'א [ול | כנאז|הששל

 ,יזעל | ם העפא | כג'אופד עבשל ,י [ול | כג"אופְד שלשל ,י ['גל |  זד ףופיקהו .יכאוְד .דופיקהו
 שחנ) כנא המכב | 'ְד סופולפ ,אזְד ףוסוליפ ,1' ףוסולפ ,?ך סופוסולפ 4 | ל םינש [הנש** | כנאְוָפְד םיעבשל
 | זך הביתב ,א תחא תיבחב 5 | | ןשפת [ןלטנ | הז סע [הזב | כ ןיגוודזמ ,י 'יקוסע | זך םהש .., [םתוא | (י המכל

 [המכל | יכנאחופד"ל לאילמג (ן ןברל) ןבר תא (י האר ,ְך ולאש) לאש [םלאש | יכאָד קיפסמ ,נופ [קפסמ
 ול 'א : כא המכב ('א היל) ול ימא ,יִכָנִחְוְד המכל (י רמא ,ןֶד ול ורמא ,ן ול רמא ,ָן'ֶד ליא) חיל ימא
 . ומכרכתנ 6 | זך םבישהל . . אלו :יכנופְד ובישהל (א לוכי היה) לוכי אלו - 'א [דילומ | 5 םימי המכל
 ,) [ובישהל -- אלו | יכנאחפד וינפ ("א ורדקתנ ,'א ורדקתנו ,יומכרכתנ) ומכרכתנו .ץ) [לאילמג

 [המ | ד תוינלח .?רנאחופ'ד תויגוח | כנאחפ וינפ ('אח הארו) האר [וינפ | יכנאחופד יל
 | ?א יל הלאשנ | יכנאד תחא (] הליאש) הלאש ,פ הלאש ,ן [הליאש | ד תוינלח ,יִנאזְדְוַפ תוינלוח 7 | המל
 ול 'א ,א המכב ליא ,יִבְוְד המכל ול רמא [המכל | יכנופְד איה (כנַפ המו) המ ול רמא ,א [איה המו
 | ל הנש [םינש** 8 | כנְופְד עבשל ,ו [יזל | ג ךילומ אוה | (1 המכל שחנה) יכאופ שחנה | פ םימי המכל
 ,ייראחופ [דילומ | יאָוְד האמט (א היחו .] הייחכ) היח ,'ךָ] היחכ .ףפ היחב | ך ךל אנמ .יאזךפ ןינמ
 תדלוי האמפ (כ'אָו המהבהו) המהבו .רנחפ ['תכו | ?רכגופְך םישמחל ,י'רך*א [ינל |  דילומ אוהו ,ך דילומו

 | יכאוד -. (] םישדח) שדח (כ'א רשע םינשל) בייל (*א רילומ)
 העשת הרוהט הספג המהב לש הרוביע אייח 'ר ינת ל'"תזב קתעוה (יב התיע אמוחנתה אובמ) אמראפ י"כ אמוחנתב

 םוי 'פ ריזחה םוי כ'נ לותחה םוי םישמח בלכה םישדח השמח הרוהטה הקדבו שדוח רשע םינש האמטהו םישדח

 םינש עבשל שחנה םינש שלש דופיקהו ףוקה ליפהו בודהו רמנהו יראה 'וכו ראשו םישדח השש לעושהו יבצה 'וכו
 ןמכ דופיקהו םירפסה בורבו ('דפוקהו ליייכב 'יגה ונינפלו .רעבאב שייר תורעהב שייייעו 'וכו הנש םיעבשל העפאה

 ליזח תועדו :ףופיק 'עו 'ג דפק 'ע 'שה ךורע ייעו רפוקהו שבתשנ פיייכבו ,(דופיקהו ייגה קיייכ ג"'המב םגו) מיילב <
 הספוסהש בייכפ 'ו רפס םייח ילעב תודלותב וטסירא בתכש ומכו םינומדקה תטש י'פע שרפל שי תורוכבבו ןאכ אתיירבב

 'ה רפס םש שיימ םג ייעו םינש 'גל םירמוא שיו שדח הייל םירמוא שי ליפה זייכפ םשו בייל תדלויו שדח א"י הרוביע ןמז =
 לכ המכל עדיל ושקבש ליזח תורוד רחאו וירחא עבטה תמכח ילעבו סיפוסוליפה וברו ,10 דצ םש ןהאזיוועל ע"יעו ד"יפ
 ארודהמ עיגאלאיזיפ סיאדגאל לצא םינמזה 'יעו הז םע הז םיקסעתמ םינומדקהמ רתוי ןתוא וארו תדלוי היחו המהב
 ייל באז תועובש 'טל לעושו בלכ תועובש 'חל הימנו לותח תועובש 'זל דפוק םוי א"כל תלוגנרת 1197 ךצ יי
 תועובש ילל םינטק םיפוקו בוד תועובש בכל זע תועובש אכל שבכ תועובש זיייל ריזח תועובש דייל ירא תועובש
 םש תורוכבב ותמגוד הז רופיס .דחא סופוסוליפ 4 : שדח א"כל ליפ שדח ג'יל למגו סוס תועובש ימ דע ולל יבצ

 דילואו והניעברא אנותא יבד יבס אהו ינש בשל ל"א דילומו רבעימ המכל שחנ היננח ןב עשוהי 'רל רפיק
 דצ ('ב ארודהמ) אח ת"הגאו 28 דצ ןעטילעזארפ איד ץערג ייעו וכו ןינש 'ד ארקיעמ ווה ירביעמ והנה תלתל
 םינקזה תא לאש סופוסוליפה ..המכל םלאש 5 :94 דצו 8 דצ ליעל 'יעו סופולפ "גה ר"פדבו ,166 דצו 9
 םימה הקחמנ לי"יכבו .ובישהל לוכי אלו םשארב היהש השובה ינפמ םוכרככ ונתשנ וינפ לאילמג ןבר ינפ ומכרכתנו
 י'מב 85 דצ ליעלו) ג"ר תא לאש 'יגה יפל ההגה אוהו 'למג ןבו תא ןשי בתכב יטיש יניב ףסונו םלאשבש

 יולה טארקב ארל ןורכזה רפסב כ"ג קתעוה לייכבש תירקיעה 'יגכו (םירחאה י'כב היכו ל"יכב ה גומ ןכ
 המו 'וכו וב עגפ ובישהל לוכי אלו לאילמג ןבר ינפ ומכרכתנ דילומ שחנה המכל םלאש ביע 'ג (ה"'רת ונרוויל)
 ובישהל לוכי אלו ג"ר ינפ ומכרכתנ וז יג יפל קתעוה 'ח םרכ 'ע ךורעב םגו יוכו ןח ןמ ול רמא 'וכו המכל איה
 'וכו עדיל שקיבש רחא (191 רצ ןמקל י"מב ייעו סטולבב ליצש לי'גו) סטולב השעמ קיתעה 96 דומע לודגה 'מבו
 'וכו המכל ול רמא איה המ ול רמא 'וכו תוינלוח ךינפ רוכו לוכי אלו דילומ שחנ המכל ג"ר תא לאש 'וכו ןויכו
 ךינפ המל ל"א תוניילוח וינפו 'וכו היתמח גיספ ןמקל ל"יכב ןכו .תוניילוח 6 :ג"חעו 'וכו ןיה ןמ ול רמא

 םיאלכ ייעו היח ןימ בלכ ל'פו 'וכו םישמחל בלכהו ינתדכ םוי 'נל תויחב בלכה .הייחב בלכה 8 :ןכו תונ
 'וכו התא רורא 'תכו ,'וכו והניג יאמו .ה"ד 'א 'ח תורוכב תופסותו 'ג 'ב ה"כ הציב ה"פ םש אתפסות ומ ח"פ
 ךכ 'נ םימעפ 'ז שי הנשבש העבש בלכה ןמ הרורא שדח ב"יל תדלוי האמט הסג המהב ונייהד המהבהש םשכ
 הרורא איהש םשכ המהבה לכמ התא רווא בותכה שרודו .םינש 'זל דילומ אוהש המהבה ןמ רווא שחנ
 בינל רילומ היחב לותח ול רמא 'ג ןורכזה 'סבו ,הייח ב בלכה "גה הנוכנו ,בוט חקלב םג 'יעו 'וכו תיח לכמ
 ,ףכו המהבה לכמ התא רורא 'יתכו םוי םישמחל דילומ הי ה כ בלכ םש ג'המבו ,'וכו המהבה לכמ 'יתכו םוי

( 1. 
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 התישעש המ לכ איעשוה 'ר רמא : (אי ב תי הנוי תא אקיו גדל יי רמאיו ןינמ גד ,שחנה לא ד
 תליחתמ איעשוה יר םשב (רמא) ןומיס ירב הדוהי 'ר :וז ליכשב אל ךלש הלועפ לכ ,וז ליבשב
 : המילש ןירדהנסב ןודינש דינמ ,תורכזא תחאו םיעבש ןאכ דעו רפסה

 ןערצ היבד הייעלס ןילה ,תערצב ורריא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר [וגו התא רורא|
 רורא ְ העוצרב והכמו רזוח לקמב וריבח תא הכמ םדאש רחאמ ךימימ תיאר רזעלא 'ר רמא :ןוניא 5

 יטל תדלוי הרוהט הסג המהב ינת ,אהמתא הדשה תייח לכמ ןכש לכ אל המהבה לכמ התא

 סט סעוסנס ,'ז ייס עכוכע בע סעוסנפ ,סט עוקל 4 | :נ"י "כ ד"יפ סנכ כנדעכ ,י'פ לטדס טכדע 8 :סט טוקלי 1
 :'6 יס םוכוככ ₪ :ג"י "ק נ"פ סנכ סופט ,'צ "כ

 | ירכנאותאז [וז 2 | יכא] -. תאז תישע יכ [המ לכ | םעשוהי ,אאיעשוא | מיאוְד'ל ,פ 'תכד ,ל ינמ [ג ןינמ* 1
 | א איעשוא | כגופד 'ל רמא | ופד רב | 'א ההמתא .?א אהמתא . . ,וך תאז [וז | ([הלעפ) ל הלוופ [הלועפ **
 | ג ןיעד .ירכאפד אילס .ן [הייעלפ | י'ךכְד וררא .?ך'אְו [ורריא 4 | זך הלודג [המילש | ןן רחאו | 1 רפס 3
 הכמו | יכוְד ₪ אוה .ראפ [רזוח | 'א ןה .ן ןוניה 5 | כא תערצ ,ינ?א ןיערצ | יד היבר .ךכגופ [היבד
 | ג'אחוד העשתל .י'אפ [יטל | ד ל .כנו [אהמתא | תיח | יכ'אפד ל .גחו [אל 6 | ותוא
 "וגה יפכו ,רוחא דגנכ רוחא למג אנת הניכש םהמע הרבידו ליאוה : אברעמב ירמא ימיד בר אתא יכ אתלת ינה
 ץוח גילו ,אברעמב ירמאדכ 'וכו הרביד הניכשהש ינפמ םעטה ללכנו אתיירבה םע ונינפלש רמאמה םיכסמ הנוכנה
 עצמאב ןכ ףסונ ו"דו פ"יכבו (נ'חעו תרבדמ הניכשהש ינפמ םש ייגהו) ינוקזחב גיל ןכו ,'וכו ןישמשמש םינשמ
 ב"פ 'ה רפס םייח ילעב תודלותב וטסירא 'יעו .למגה קר הנמנ 'וכו אגת םש אתפסותכו ,(ר"פדב אתילו) רמאמה
 דגנכ םינפ ןישמתשמ גדו שחנש םתטש לע ריעהש המ םגו 8 דצ 'וכו עיגאלאאצ ןהאזיוועל ע"יעו ד"יפו
 תאזה השאה יולכ ת א ז התיה ךתמיזמו ךתואת תישעש המ לכ תאז תישע יכ שרוד .התישעש המ לכ 1 | :םינפ
 ןכו וכו ותשא אשילו םדא תא גווהל התשקיב התא 181 דצ ןמקל הבר אייח רישב איעשוה 'ר רטאדכו
 וסיפדה ןכו וכו איעשוה ר"א תאז תישע יכ והיגה כ"מבו א"אבו ,הל הואתנו וכו םארש ךותמ 168 רצ ליעל
 תחאו טיעבש 8 : הימתב .וז ליבשב אל 2 :ניחעו 'וכו המ לכ תאז תישע יכ "יגה וז ההגהמ הפידעו ,כ"מה י"פע
 םימעפ 'ד דועו .םימעפ גיל םיהלא םשה אצמנ תושעל םיהלא ארב רשא דע תישארבמו ,ה"בקה לש תומש .תורכזא
 רמאיו 'פב ןאכ דע 'וכו םימשה תודלות הלאמו ,יוכו םתייהו 'וכו עדוי יכ 'וכו ץעה ירפמו וכו היה שחנהו יפב
 בותכ ליייכבו ,97 דצ א"ח א"הגא 'יעו תורכזא יתש דחא לכו םיהלא יי אלמ םש םימעפ ז"י ריכזמ שחנה לא 'וכו

 םש אשדת 'מבו ,תורכזא א"ע םירפסה לכב 'יגתש ומכ ןשי בתכב יטיש יגיב המלשוה ת ח א תלמו תורכזא םיעב
 רפס תלחתמ ןכו םיקוספ 'ע לכאת רפעו דע רפסה תלחתמש יפל 'וכו המל (גיי 'ז רבדמב) לקש םיעבש שרוד
 שחנ תללק דע תישארב רפס שארמ דגנכ םיעבש המל איד םש ר'מבב ןכו תומש 'ע ךלת ךנוחג לע דע תישארב
 ףיסומ ר"מבב סש ןכא ,שחנ לש ותשרפ דע תישארב רפס ןמ םישודקח תומש םיעבש דגנכ א"ד 'וכו םיקוספ םיעבש
 | לש התיהש הלודג ןירדהנס .המילש ןירדהנסב | : שדוק וניא םיהלאכ םתייהו רתוי דחא וב שי רמאת םאו שרפמו
 ₪7 אערצ רי'אלב תערצו ,ןה תערצ םיעלס ומכ תולוגעה ובש תורוברבחה ןתוא .'וכו הייעלס ןילה 4 : דחאו םיעבש
 0 התא ןכו םש 'יגהו ערוצמה תרות היהת תאז שרדב רמאמה אבוה םש ב'מ אמוהנתבו ,ןערצ ץוכקהו (אערוצ)
 תוקלל ךפוס רי'הל תרפס תא הייכקה ל"א רכו ערטצנ ךכיפל וארוב לע ערה ןושל רמאש לע ינומדקה שחנב אצומ
 רי'א אוה תראממ תערצ יכ ינש תערצ אלא הרירא ןיאו תערצב ורריא המב "וגו שחנה לא [םיהלא] יה רמאיו ינש
 ותוערצ אוה שחנה לע ןהש ןיעלסה (רעבאב שייר תורעהב שייייעו ל"'צכ) יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר םשב באשד אנמ
 תראממ תערצ 'וגו המהכה לכמ התא רורא 'גש תערצב ותוא יתכה ןישלהשכ שחנה המ ל"א םש ריומשבו ,'וכו
 .חיגה רבכו יוכו היבר איעלס ןילה ןאכ 'יגה ו"דו ר"פד שרדמבו ,'וכו ןוניא ןערצ היבד ןיעליס ןילה רזעלא ר"א
 בלכ זול ןליאב הדגנכו םוי דחאו םירשעל תלוגגרת רית 'ג םש תורוכבב .'וכו התא רורא ךכ 5 : היבד א"אב
 םישדח השש םיצרש ינימ לכו 'וכו םוי םיששל ריזח 'וכו ודגנכו םוי םינשו םישמחל לותח 'וכו ודגנכו םוי םישמחל
 יוכו םישדח העשתל הרוהט 'ןכו שדח רשע םינשל האמט הסג המהב 'וכו םישדח השמחל הרוהט הקד המהב יוכו
 עבשל שחנ 'וכו הנש םיעבשל העפא 'וכו םינש שלשל ףופיקהו ףוקהו ליפהו סלדרבהו רמנהו בודהו יראהו באזה
 ןב עשותי 'רד םושמ הב וטמו בר רמא הדוהי בר רמא ילימ ינה אנמ "וכו רבח וניצמ אל עשר ותואלו םינש
 םשכ ךל רמול אלא ןכש לכ אל היחמ הללקתנ המהבמ םא הדשה תיח לכמו המהבה לכמ התא רורא 'נש איננה
 ,רכו הרורא המהבהש סשכ הטמל שרדה ונינפלו 'וכו לותחמ רומח והינ יאמו עבשל דחא היחמ המהבה הללקתנש
 ק"ק ןאכו ,'וכו םוי בינ לותחו םישדח 'ה זע ירהש היח ןמ רתוי התוחפש 'וכו ללקתנ המהבמ םא י'שריפ םשו
 ךשמ ונעמש אל ןיידעו אתיירבא יאק אלו יאק ארקא רזעלא 'ר ירחש ןרוביע ןמז ןינעל 'וכו התא רורא ךכ שרפל
 היחמ רראתנש ןכש לכ אל םדא לש ותושרב איהש המהבמ רראתנ םא שרפל רשפאו ,תויחו תומהב לש ןרוביע ןמז
 ןינעל אישוקה שרפמ רי'ב ייפב ןכא ,שישְר ייחבו רעבאב שייר 'צוה הדגא 'דמב ייעו ותושרב הגיאו תישפח איהש
 לעושהו יבצה ןוגכ םישדח הששל תדלויש הדשה תיח שיש 'וכו ךימימ תיאר א"ר ךירפ ושוריפ יפלו רוביע רעצ
 הרוהט הקד המהבד לותחו זעמ ךירפד םש יישריפכ רבתסמו) היח לשמ לודג הרעצו שדח בייל תדלויש .המהבו
 יראת דע 'וכו תרוהט הסג המהב יגת ץרתמו ,(היימגר 'יפב שיייעו בלכו לותח ןוגכ האמט הקד היחמ תרחאמ
 הסג המהבמ הלחת רראתנו שדח ביי קר הרוביע ןמז המחבו םינש שלשל תדלוי היח תאצמנ וכו ליפהו רמגהו בודהו
 מ"לב ומכ ('שחנ כ'ג העפאו .'וכו בודהו יראה ןוגכ הדשה תיח לכמ כ'חאו תומהבה לכמ רתוי ההושה האמט
 תורוכבד איגוסבו ,(281 דצ םש רעשיילפ 'חה תופסוהבו 186 דצ איח ל"תמע 'יעו עובצ ןאכ העפא שרפל ןיאו)
 תיח לכמ יאתד ל"ל אהו י'שריפב םש םג 'יעו םינש עבש ורוביע שחנד ילימ ינה אנמ ושקה םשד יכח ינשמ אל
 תמהב ינאת תורוכבבו ונינפלש אתיירבה י"פע איבובריעב קתעוה 95 'ומע לודגה 'דמבו ,'וכו העפא וא ירא וגייה
 תדלוי הרוהט הקד המהב שדח רשע םינשל תדלוי האמט הסג המהב םישרה העשתל תדלוי הרוהט הסג
 םינש שלשל ףופיקהו ףוקהו ליפה סלךרוב הו רמנהו בודחו יראתו באז ה 'וכו לעושהו יבצה 'וכו םישדח
 אתיא ('ףופיק הו "גהו .םוי םיש ש ל ('היימנהו 'יגה םשו ,נ"חעו הנש םיעבשל העפאו םינש עבשל שחנהו
 ףסוגה רמאמבו .שייייע התא רורא יפל ר"במ אתיירבה קיתעתש ק"ררב ףופקהו ייגה ןכו .תורוככב ומכ ח'יכב םג
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 אל שחנ םעו ,ןחנו אשנ הוח םע ,ןתנו אשנ םדא סע [יונו שחנה לא םיהלא ייי רמאיו]
 התא יל רמוא אוה ול רמוא ינא םא ,אוה תובושת לעב עשר הז שחנ היבקה רמא אלא ,ןחנו אשנ
 םיהלא י"י רמאיו וקסופו וילע ץפק אלא ,ייוויצ ירחא וכלהו ךייוויצ וחינה המל םיתיויצ ינאו םתיוצ
 ג ןמ ןיליחתמ] הלודגב .ןטקה ןמ הלקלקבו לודגה ןמ ןיליחתמ הלודגב אייח 'ר ינת :'ונו שחנה לא
 5 י*י רמאיו ןטקה ןמ הלקלקבו .(ו י ארקיו) 'וג רזעלא לאו ןרהא לא השמ רמאיו [לודגה

 יכ רמא םדאלו ,'וג הברה רמא השאה לאו ,התא רורא תאז תישע יכ שחנה לא םיהלנ%
 ןישמשמ לכה :םדא ללקתנ ךכ רחאו  [הוח הללקתנו] שחנ ללקתנש דמלמ ,ךתשא לוקל תעמש
 ןה וליאו  ,םהמיע הרביד הניכשהש ינפמ םינפ דגנכ םינפ ןישמשמש השלשמ ץיוח ףרע דגנכ םינפ
 םיהלא יי רמאיו ןינמ שחנ ,ךתשא לוקל תעמש יכ רמא םראלו ןינמ םדא ,גדו שחנו םדא

 : '3 וע םינעפ ,'פ "כ סוככ3 ,יניטט לכפפ 4 | :'ס עיכ ןילדסנס ,'ע ייפ סט לעוסנס ,6/" "יס עיכזפ 3'מ סעומנס 1
 . :'5 'ס .סולוככ ,י"כ ע"ס יכיכפ 'קלי ,'ל כ טוקלי 7

 | גזחו אוה עשר הז שחנ , א הזה עשרה שחנה | אופ יל אלא ל | נאפ שחנה | ם סע לבא ,או םע [םעו 1

 ,ךוישע - + כנא [ל | ד ינא רמוא .כג'א [רמוא ינא | גד פאו ,.רכאפ [פא | גחפד ל :רכאו [אוה
 [המל | םתוא (1] יתיווצ) יתיוצ | םתוא (ן התיויצ ,1ךכנ התיוצ) תיוצ 8 | 'אזד ל יל | גזר רמאי | ₪ תישע המל
 | ן ןהל .ך םהל ₪ . ?רכנאחפ [וכלהה | פד ךיוו נח ךיוויצ :'א ךייווצ .כ?א [ךייוויצ | המ ינפמ

 ינש [רמאו | ךוניד תא . - .פנאחופ ול קפפו | כד ייוצ :אחו [ייגיצ | ?אד ירחא .כנ'אחופ [רחא

 ןיליחתמ .ן [ןמ | (פ 'ל לודגה -- הלקלקבו) כג הללקבו א הלקלקב 4 | ל ל [כופְך םיהל** | כנאפ ₪
 | ן רנדיו [רמאיו 5 | ל 'ל .1ַא לודגה ןמ [כ"ַאְוְד לודגה ןמ ןיליחתמ * | ך ןוטקה :.כנאו [טקה | כנאד ₪
 א הלקלקב | כ םירתונה וינב רמתיאלו ,?א םירתונה וינב . . :ף םכישאר וינב . . .ן וינב . . ,?אך רמתיא לאו [רגו

 ןכ רחא ,?א לא [לאו | ופל יל [כגאְך םיהלא *6 | .כאפד -. ןיליחתמ .:ן [ןמ | כו הללקב .ם הללקבו
 (א הלחתבש ,םפִד הלהתמש) הליחתמש ,ן [ללקתנש 7 | דפ םדאלו (ח ןכ) ךכ רחא [םדאל | ₪ . -
 | ל יל :ך הוח הללקתנ כ'חאו :אפ הוח ךכ רחאו ,ן השאה הללקתנו ["ל הוח הללקתנו * | גאפְד"ַל ללקתנ
 (פ םינשמ) יבמ ץוח :םיגאחו'ְד [ץוח | זך ףרועה | ?א לצא [דגנכ 8 | ןמדא ללקתנו ,אפ םדא ךכ רחאו
 ןישמשמש | 'אְד 'גמ .םיגחופ [השלשמ | פד ץוחו [ך בלכו] למג רוחא דגנכ רוחא (ם ןישמתשמש) ןישמשמש
 /1אפך הרבד ,ל. רביד [ן הרביד * | (י ה"בקה רבד םהמעש) מ?א הניכשה ,ןפ הניכשש | ד 'ל םינפ --

 | םיג'אופד שחנ .'א [שחג | םאו יל .יפְד 'אנש + [ןינמ | דו שחנ 9 | מ?א הרבדש ,] תרבדמ ,ןזְד הרבדנ

 | םיאופד 'ל .ל ינמ [ג ןינמ*
 םדוק םירבדב .ןתנו אשנ םדא םע 1 : תונוש םימעפ השרפה שירב ל"יכב הטמשנש םיהלא תלמ יתפסוהו ,ניחעו
 שרדב םש עירזת במ אמוחנתב 'יעו תישע תאז המ .הל רמאש הוח םע ןכו 'וכו ךל דיגה ימ ול רמאש וללקש
 חיסמ ליחתה םש אמוחנתב) ימ חיסמ ליחתה 'וכו הירב בייחל ץפח הייבקה ןיאש 'וכו התא עשר ץפח לא אל יכ
 סע חיפמ (ליחתהו םדא חינה אמוחנתב) ליחתה םדאמ חינה 'וגו השאה םדאה רמאיו יוגו ךל דיגה (ימ 'אנש ומע
 רמאיו 'נש ןיספופיא ול ןתנ דימ אלא ומע חיסה אל שחנה לצא אבשכ לבא וגו השאל םיהלא 'ה רמאיו 'נש השאה
 שרפמו (ינא רמוא םא אייכ רי'ב ייפבו) ט''יכ רי'ב 'יפב היכו .ול רמוא ינא םא 2 :'וכו תישע יכ שחנה לא םיהלא 'ה
 ייפ ןכו ,וניד תא ול קספו וילע ץפק אלא 'וכו התיוצ התא ינבישמ אוה תאז תישע המל ול רמוא ינא םא םש
 םיסופדב וניד תא ול קספו ייגהו פייכב תישע המל ייגה 'עבונ ר"'ב 'יפמש ירנו ,נ"חעו ונינפלש 'יגה יפל וקסופו
 היה תונעט הברה יאלמש ר"אד ינומדקה שחנמ תיסמל ןינעוט ןיאש ןיינמ אתיא סש ןירדהנסבו ,בוט חקלב םג ייעו
 .ירבדו ברה ירבד רמימל חיל הוה יאמ אוה ןעט אלש יפל ה'בקה ול ןעמ אל המ ינפמו ןעט אלו ןועטל שחנֶל ול
 ליעל 'יעו (ט"ל הנשמ 'ב השרפ םיאולימד אתליכמב) םש ארפסב .אייח 'ר ינת 4 :"וכו ןיעמוש ימ ירבד דומלתה
 ,(22 דצ ןנאמפפאה ציךרל הכלהה ישרדמל אובמבו איי 'יס :א"פ רי'יול ל"דרה 'יחב עייעו םש י"מבו 104 דצ
 ביי " םשו ,יוכו וערפת לא םכישאר וינב רמ תיאלו רזעלאלו ןרהא לא חשמ רמאיו 'ו 'י ארקיוב בותכ ארקמבו
 'פל ארפסב רדסנ רמאמהו ,'וכו החנמה תא וחק םירתונה וינב רמתיא לאו רזעלא לאו ןרהא לא השמ רבדיו
 וכו רמאיו 'יסופדו לייכב ןאכ היכו ,וינב רמתי א לאו רזעלא לאו 'וכו רמאיו אתיא םש םג ןכא ,'ו ! ארקיו
 רמ איו ביי " ארקיו קוספה שבתשנ 'א הנשמ 'א קרפ ינימש ארפסבו) 'וכו רבדיו 'יגה ו/יכב קרו ,יוכו רזעלא לאו
 וינב 'וכו השמ רמאיו ארפסב רמאמה ןונגסו ,142 ךצו 85 דצ ליעלו ני"'חעו םיקוספה יבוברע ןאכ שיו ,('וכו השמ
 תלמ םש םג טמשנו) 'ה רמאיו ינש ןינמ ןטקה ןמ ןיליחתמ הלקלקבו לודגה ןמ ןיליחתמ הלודגב רמוא יב ר
 שחנ ללקתנ הלחתב 'וגו רמא השאה לאו השאה ןיבו ךניב תישא הביאו 'וגו תאז תישע יכ שחנה לא (םיחלא
 "יגהו שחנ לש ותשרפמ םיקוספה ואבוה אל םש תינעתו תוכרבבו ,םדא ללקתנ ךכ רחאו הוח הללקתנ ךכ רחאו
 השמ רמאיו ביתכַד 'וכו ןיליחתמ הלודגב ןטקה ןמ ןיליחתמ ה ל ל ק בו 'וכו הלודגב רמוא יבר ,(ןנתהו) .אינתהו םש
 ןמ ןיליחתמ (הללקבו) הללקב (רמתיא לאו 'וכו רמאיו 'גש) 'וגו וחק םירתונה וינב .רמתיא לאו רזעלא לאו 'וכו
 ייעו םדא ללקתנ (כ'חאו) ףוסבלו הוח הללקתנ (כ"חאו) ףוסבלו שחנ ללקתנ (הליחתב רמ רמאד) הלחתבב ןטקה
 לאו ןרהא לא השמ רמאיו 'נש לודגה ןמ ןיליחתמ הלודגב אייח 'ר ינת קתעוה בוט הקלבו ,תומוקמה ינשל ס"'דב
 רמאמבו :םֶדאה ףוסבלו. הוח ףוסבלו שחנה ללקתנ הלחתבש ןטקה ןמ ןיליחתמ הללקב וינב רמחיא לאו .רזעלא
 השמ רמאיו ינש לודגח ןמ םיליחתמ הלודגב אייח 'ר .ינת ('ב ח"ע אמוחנתה אובמ) אמראפ י"כ אמוחנתב ףסונה
 יא .א'וכו ו"יכב היכו .השאה לאו 6 : שחנה לא רמאיו 'נש ןטקה ןמ הללקבו רמתיא לאו רזעלא לאו ןרהא לא
 אמט גד ר"ת ןניסרג 'ב 'ז תורוכבב .ןישמשמ לכה 7  ::השאה ל א בותכ ארקמבו ,ארפסבו 'יסופדבו כי'יכו :גיייכו
 םילדגמו םידלוי הוש ורוביעו ושימשתש לכ יוכו םויב ושימשתש לכ 'א 'ח םשו 'וכו םיציב ליטמ רוהט גד ץירשמ
 שימו שחנו םדאו גד ןה ולאו םינפ דגנכ םינפ ןישמשמש השלשמ ץוח ףרוע דגנכ םינפ םישמשמ לכה הזמ הז
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 ןדע ןגמ ררמנ אל ןושארה םדא שיקל ןב ןועמש יר רמא  ,לכואו תילכא לכואו אלא ןאכ 'תכ ןיא
 : (ב ה היעשי) םישואב שעיו םיבנע תושעל וקיו ריהה ףדיגו ףרחש רע

0 6% 
 . אל רמא תאד ךיה ינריג  ,ינעטה ינבייח ינריג לכואו ינאישה שחנה השאה רמאתו (גי ) . 5

 6 תאד ךיה ינעטה ,(י רכ םירבב) ךערב השת יכ רמא תאד ךיה ינבייח .(גכ טפ םילהת) וב ביוא אישי
 8 ; (וט בל ביתד) והיקזח םכתא אישי לא רמא 5

 1 1 ְש
 / כ השרפ

+ 
 + ןוכי לב ןושל שיא -וגו רורא תאז תישע יכ שחנה לא םיהלא ייי רמאיו (די נ א

 | 1 תא לשונ ה"בקה אובל דיתעל יול 'ר רמא (בי טק םילהת) תופחדמל ונדוצי ער סמח שיא ץראב
 3% ויה םהבו םהמ ול םירמואו ינב תא םיסנוק םתייה המל םהל רמוא ,םגהיגל םרירומו םלועה תומוא
 הז (ץראב ןוכי לב) ןושל שיא איד ,םנהינל םרירומו וליאו וליא לטונ היבקה ,ערה ןושל םירפסמ

 הפחרמל ונדוצי ער סמח שיא ,ךלת ךנוחנ לע ,ץראב ןוכי לב ,וארוב לע ערה ןושל רמאש שחנה 0
 :'וגו שחנה לא םיהלא י*י רמאיו ללקתנ שחנו הללקתנ הוחו ללקתנ םדא תופחדמל אלא 'תכ ןיא
 שחנה הז [תוכופהת שיא (הכ זט ילשמ) ףולא דירפמ ןגרנו] ןודמ חלשי תוכופהת שיא ב

 ףולא דירפמ ,(ר ג תישארב) ןותומת תומ אל וארוב לע םירכד ןנירש ןנרנו ,וארוב לע םירבד ךפיהש
 :'ונ שחנה לא םיהלא ייי רמאיו ללקתנ [םלועלש ופולא רירפהש ןויכו] ,םלועלש ופולא רירפהש

 נ"'פ סנכ רנדפב ,(': | צץכ) ז"פ יסבכ ססקיקפ ,סיכ "יס םיטלכב נ"מ | לעוסנס | ,'3 'ס סיעש יכיכמ 'קלי ,סט טוקלי 1
 :ו יכקפפ יכ ילטע 'קני = סע סילפפ 'קל 19 : 5 יק ע''ק סילספ יכיכנ 'קנ* ,ס'צספ 'כ סיפקפ 'קלי 6 || : סט עוקני 8 :'נ "יס

 יתלכא ,ך תלכואו . . .יש?א תילכואו תילכא ,'ל לכאו תילכא ,[ג לכואו * תילכא | ל 5 [אלא (ן ןכ) ןאכ * 1
 | כנאפ ףריחש 2 | ל ןדעה ןמ :כנופ ןדע ןג ךותמ [מיראד ןדע ןגמ * | ו ןושאוה םדא דרטנ אל | ְד לכואו
 | מפ = 'תכ [שיא | 2 יל [םיהלא ** 6 || ל ינעטיה [ינעטה ** 4 | דפ אישתה | יִד ינעטהו .כנאחופ [ינעטה 8
 [םירמואו * | יאפְד רמואו ,ל 'א [2 רמוא 8 * | ₪ םלועה תומוא דירוהל ה''בקה דיתע ,י םרסומו . . אבל דיתעל 7
 (?אפ ןיאב) םיאב [םירפפמ 9 | כא ןה [ויה | כופ יל םהבגו | פד 'מוא ןהו ,מי] םירמוא םהו ,'א 'ירמואו ,ל יאו

 ,ח [ונדוצי | ל ער [ערה 10** | ל ץראב -- לב | היבקהו | ך וריבח לע שיא - [ערה 5 | מיגאופְד 'מואו
 ןגרנו ['א תוכופהת---דירפמ ןגרנו * 12 | מ כנא .. ינש [רמאיו | ינאחפְד ןאכ -. | [תכ 11 | יִנאְוְד תופחדמל ₪

 ,יכגלאופ [אל | (ילשמ) י םלועה תא ארבו לכא הז ןליאמ רמאו =. [וארוב לע 18 | יול 'ל :כָנְד תוכופהת . . דירפי
 ,יד רימו :פ סלוע . . ןויכ [ן"ל סלוע -- ןויכו * 14 | יכנ?אופד דירפי :'א [דירפמ | 'א = 'אנש ,ך = רמאו
 | ל יל [םיהלא ** | כנאפ ₪ ינש [רמאיו | ל ל :רכגא דימ

 ויוה .היב ירקו לכואו אלא רבעשל עמשמ אהיש כיכא יתלכאו שרודו .לכואו ץעה ןמ יל הנתנ איה .לכואו אלא 1
 'ולכ לעפא ןושל לכואו שרוד תילכואו תילכא 'יגה יפלו ,לכוא דועו יתלכא לכואו תילכא דיתע ןושל לכואו אושב
 (תילכואו ספדנה 'יפב) תלכואו תילכא י"כ ר"ב 'יפב שרפמו סרוגש ומכו (בי"ל ז"ט תומש 'א י'רת "יעו) יתלכאה
 ןמקלו 'וכו היחה תאו המהכה תא הליכאה יוביר םגו 174 רצ ליעל 'יעו תופועלו היחל המהבל יתלכאהו יתלכא
 ןוילגב ןמסנ ג"יכב םגו ,ולכאו םהל תתנש אלא 'וכו ךייד אלו וכו היחה תאו המהבה תא ריהזהל ךיתיויצ 192 דצ
 לכואו ורמאב ר"הדא ףדיגו ףרח תונושלהו תואסריגה יתשלו .לכואו תילכא סש סרוגש אלא תופועלו היחלו המהבל
 םש "גתו םיבורכה תא יוכו ןכשיו 'פב ל"בשר רמאמ אבוה ב"מ אמוחנתבו ,'וכו דרטנ אל ר'הדא ל"בשר רמאדכו
 םש רי'יספב ןכו 'וכו םיבורכה בשוי 'וכו בירחנסב רמאנו םיבורכ ןאכ רמאנ ףדיגו ףרחש דע ע'גמ םדא אצי אל
 ר"מבב ה"כו 'וכו בירחנסב רמאנו וכו םיבורכ ןאכ רמאנ ףדגמו ףרחמ ליחתה ןידה ןמ םדא אציש ןויכ ל"בשר רמא
 עיגב ןמש ןב ןרקב ריתדא הז סרכ 'וכו םיכנע תושעל וקיו ד"תה הדגא ןושלב רמאמה שרפמ י"כ ר"'ב 'יפבו ,םש
 םישואב שעיו אלא השע אלו יוכו ט'עמ ושעיש קרוש והעטיו הוטצנ תוצמ שש ותלקסיו והקזעיו חבושמ םוקמ
 וילע והרגי אל 'יפו וב ביוא אישי אל א'דה יוריג ןושל תונוש תוארוהב ינאישה שרוד .וכו ינריג 8 :ףדגו ףרחש
 שרדהו ,'וכו םכתא אישי לא אידה העטה ןושלו ךל בייח אוהו ךערב השת יכ א"דה בייח היהאש ינבייח בויח ןושלו
 ינאישה והמ רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמב שרפמ ןכו ,169 דצ ליעל י"מב 'יע ןיאושנו שימשת ןושל ינאישהו
 : אמהוז הב ליטהו הוח לע שחנ אבש דמלמ

 יפל הי'בקחל ןירמוא םהו שרפמו סרוג י'כ ר"ב 'יפב .ול םירמואו 8 :שטיי ישרפ 'בו 'א א'יכב .כ השרפ
 ,םילארשיהו םיוגה ולאו ולא ה"בקה לטונ םנוממ םהל ונלזג ךכיפל וריבח לע שיא ערה ןושל ןירמואו ןיאב ןהש
 172 רצ ליעל אתיאש ומכ .'וכו ערה ןושל רמאש 10 :וריבח לע שיא 'יסופדבש הפסוהה העבוג הז 'יפמש 'רנו
 וכו םלועה תא ארבו לכא הזה ןליאמ רמא וארובל הירוטליד רמוא ליחתה יול 'ר םשב ןינכסד י"ר רמאמב
 אלא 11 :186 דצ ןטקל ייעו ךלת ךנוחג לע ללקתנו הפוקז המוקב ךלוה .היהש .ץראב ןוכי לב :י"מב שיייעו
 .'וכו דירפמ ןגרנו 12 : ג'חעו החיתפה סויס הז .'וכו רמאיו : וכו הללקתנ הוחו ללקתנ םדא הברה תופחדמל .תופחדמל
 דיר פמ ל"יכב ךומסב ןוכנלו ,םירפסה בורב ךומסבו כ"יכו ג"יכב ח"כו דירפי אתיא ו"דו ר"פדבו ,נ"חעו יתפסוה ןכ
 'יעו 'וכו ארבו לכא הז ןליאמ רמאו ףסונ ילשמ 'קליבו ,'וכו עדוי יכ רמאש .'וכו םירבד ךפיהש 18 :ארקמב אוהש ומכ
 .םלוע לש ופולא דירפהש 14 =: ןותומת תומ אל רמאו ה"בקה לע םערתהש .םירבד ןגירש | : תמדוקה החיתפב
 ןגירש ןגרנו שרדהו ,ל"דרה 'יחב ע"יעו 176 דצ ליעל 'יעו ןושארה עיקרל הניכש קליסש י"כ ריב 'יפב שרפמ
 ז"טפ רייטבב היכו וכו ה'בקה רחא ונגרש םירבד םימהלתמכ ןגרנ יובד 'כ ייס חלש ב"מ אמוחנתב ומכ םירבד
 וכו רמאיו 'פכ החיתפה םייסמ ןאכ םגו ,ןשי בתכב יטיש יניב ל"יכב םלשוה ןכ | .'וכו דירפהש ןויכו :'כ יס

 של ,\ל -
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 11 בי ג סי חשרפ תישארב

 תומצעה הנייחתה םדא ןב םלוכמ יקב אצמנ לאקוחי לבא ,(די כ בימ) 'וג םישנאה ורמא
 רמא רחאב עגפ ,דיצ דיב הנותנ התיהש רופיצל אפפ רב אננח 'ר רמא ,(ג זל לאקזחי) 'וגו הלאה

 תומצעה הנייחתה ךכ התמ תיעב ןיא היח תיעב ןיא היל רמא ,אהמתא התמ וא היח המ וז ול
 בי ידמע יכנא ןכ אל יכ ונאריא אלו הרבדא דיהה :תעדי התא םיהלא י'י רמואו הלאה
 8 ,ותשא ירבדל עמש אוה ,'ונו ידמע תתנ רשא השאה רמאש ותומכ יניא  בויא רמא (הל ₪ בויא)
 תחא רבדכ הל רמאד התייה הניד בויאלש ותשא אנהכ רב אבא 'ר רמא :יתשאמ יתעמש אל ינא
 (ספשפש) לבקנ אל ערה תאו םיהלאה תאמ לבקנ בוטה תא םנ .('ב בוא) ירבדת תולכנה
 תאז לכב ,אהמתא ערב םיאנ אלו בוטב םיאנ לבקנ אלא ןאכ 'תכ ןיא לכקא אבא 'ר רמא ,אהמתא
 יתלכאו אבא 'ר רמא :אטח ובלב ,אטח אל ויתפשב אבא 'ר רמא (סשםש) ויתפשב בויא אטח אל

 :'ס זי": 359 = :'3 רוט יב ,'ג 'כ ס"פ סעופ 'טוכי ,ז"כפ ןטקל 6 | :5""פ םיטסכנ םדנס ,ד'קפס 'כ גויס 'קלי 4
 : ס''כ 'כ עוקלי 9

 םישנאה ךל ורמא המ ,כ לבבמ ילא ואב הקוחר ץראמ והיקזח . רמאיו הלאה .. המ ,) הקוחר ץראמ רמאיו הלאה
 םישנאה ךילא ואב ןיאמ ,] הקוחר ץראמ רמאיו ךילא . . המ .פ 'וגו הקוחר . .והיקזח רמאיו ךילא ואב ןיאמו הלאה
 ילא ואב הקוחר ץראמ ('א והיקזחי) והיקזח רמאיו ,(םש) י ואב . .םישנאה ואב ןיאמ ,י ואב הקוחר ץראמ רמאיו
 התא םיהלא יי (ך ימא ,2 רמאו :?א רמואו) רמאיו ['וגו 2 | ל הניחתה [הנייחתה ** | ך ואצמ [אצמנ" 1 | א לבבמ
 הנותנ | זך איתש [התיהש | (םש) יִאְזְד רופצל לשמ | (םש) יי ןנחוי ,?א אפפ רב אנינה | ן 'ל .יכ נאש תעדי

 | יכג'אופדיל איה ₪ /ח [המ | (פש)י ךדינש ,יִד ידינש = .כג'אחופ [ז 8 | אח רייצה | (םש) יפ יל
 התמ--ןיא) ?א יאו | ןיאו .(סשש) יכ'אפד יא :י [ןיא | (סש) יכאחפד יא :יגו [ןיא | ך ל :םו [אהמתא
 :א יל .1 יהירה ,ן יה ידה .כפ [דיחה | 'אפְד רמאיו ,2ג] רמאו .?א [רמואו 4 | -, םדא ןב [הנייחתה | (גזך יל
 ידמע * | ו ר"הדא ומכ [ותומכ | ך יל [בויאל 5 | 0 וגו [כנפ ד ידמע--יכ * | ךד"הה 'וגו תתנ רשא השאה םדאה רמאיו

 ,ן [ינא 6 | ן ותשאל ,'א ותשא רבדל | ן ותוא [אוה | א וגו יל הנתנ איה . .,יכגלאפ ידמע ,ל רגו [ך 'וגו
 רב אבא 'ר* | לנכאְד יתשא ('א לוקל ,רֶנ רבדל) ירבדל ,פ יתשאל ,ן [יתשאמ | יִנאפְד ינא לבא ,כ ינאו ,

 | אפ התיה . ן] [התייה | בויא לש ותשא .הניד | ל אנהכ בו :א אבא 'ר ,ן אנהכ רב הבא [ינרפך אנהכ

 יכ 'תכ םתח ,י ביתכד ,ָב ינש ,ָך הל ימא ןכ לע ,א] הל ימא +; הל רמא וליאד ,ל ימא וליאו [פ הל רמאד*
 ,?א לארשיב השע . . םתה ביתכו :םפ 'וגו השע הלבג יכ םתה 'תכו =, [ירבדת 7 | "ל רמא בויאו ישיב השע הלבנ
 רב אבא 'ר רמא [אבא 'ר רמא | יל אהמתא 8 | א השעי אל ןכו בקעי תב תא בכשל לארשיב . .יכ ביתכו
 /פ תוינה :יכ3ד תונערופב [ערב | כ ןיאו [אלו | ן היבוט ,א הבוטל ,יכנפְדך הבוטב | יכנאוד 'ל :פ אנהכ
 ,ן [ובלב | כ אלד אוה [אל | 5ך ל .כא] אנהכ רב אבא 'ר רמא [אבא 'ר רמא 8 | ן היתונערופ ,ןא תונערופל
 | א יתלכא | יפ לכואו ץעה ןמ יל חנתנ [י איה] .שכאוְד אנהכ רב אבא 'ר רמא | 5 ובלב אה ,א פד ובלב לבא

 ,(ב"חעו לבבמ י ל א ואב 'ג טיל תיעשיבו ,לבבמ ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו ךילא ואבי ןיאמו הלאה םישנאה ורמא המ
 וכו יחא ליבשב ינלאוש תאו תויולג ךינפל תולגנהו תורתסנה עי'שבר רמול ךירצ היה 'וכו ןיק סש ר"ימבב שרפמ ןינעה לכו =

 יולג לכה ע"שבר רמול ךירצ היה 'וכו עשרה םעלב ןכו 'וכו לאוש תא ילו םוקמ לש איבנ תא רמול ךירצ היה יוכו היקזח
 הנייחתה טיקלב ןוכנלו ,רוגאבו ט''קלב היכו .יקב אצמנ 1  :'וכו לאוש תא ילו ךממ םלענ רבד לָכ ןיאו ךינפל
 םא .'וכו תיעב ןיא 8 :  נ'חעו 'וכו םיהלא יה רמאיו םש רוגאבו ,תעדי התא םיהלא 'ח ר מו או הלאה תומצעה
 בתכב ירנכ יטיש יניב לי"יכב 'בותכ התמ תיעב ןיא תוביתו ,ךדיב איה ירהש התמ איה הצרת םאו היח איה הצרת
 : 'וכו הנויחתה (םדא ןב) ךכ היח תיעב יא ל"א 'יגה רקיעו ,ג'"יכו ח'יכב ג'ל םגו הפסוה ןהש רשפאו .,רפסה
 ,'וכו םישי םא דהה הדב 188 רצ ליעל י'מב ייעו וכו השאה םדאה רמאיו ןאכ ג'ל י"ב לכב .'וכו הרבדא דחה 4
 ר'תדא אריתמ אלו רברמ התא רשפא יוכו ויריבח ול ורמא 'וכו ונאריא אלו הרבדא םש ביגאב שרפמ רמאמהו
 וכו םהל רמא ונאריא אלו 'וכו תרמא התאו 'וכו וב דומעל לוכי אל ולוק עמשש ןויכ וכו היבקה לש ויפכ ריצי
 תחא רבדכ הל יתרמא תומו םיהלא ךרב רמול יתשא התצרשכ ינא לבא 'וכו ךכ ול השענ ותשאל עמשש ינפמ
 .אנהכ רב אבא ר''א 6 :'וכו תתנ רשא השאה רמאש םדאכ יניא ידמע ןכ אל יכ המל ונאריא אלו הרבדא ןכל 'וכו
 יר רמאד בקעי ימיב רמא אנהכ רב אבא 'ר 'וכו היה יתמיא בויא זינפ ןמקל ל"יכב אתיא ןכו ,נ'חעו יתחגה ןכ
 יכ הנידב בותכו תולבגה תחא רבדכ בויא תשאב ביתכד םש דוע 'יסופדבו ,תוח בויא תשא הניד אנהכ רב אבא
 וניבא ימיב (אבא 'ר רמא םימעפ 'ג ךומסב ונינפל ןכו) רמא אב א 'ר ייגח הטוס 'שוריבו ,לארשיב השע הלבנ
 םירמוא שיו םש ביבבו ,'וכו הלכנ יכ ביתכו ירבדת תולבנה תחא רבדכ דתה ותשא התיה הנידו היה בקעי
 םינג ןיעמב קתעוה ןכו ,י'וכו הלבנ יכ םתה ביתכו יוכו רבדכ אכה ביתכ אשנ בקעי תב הנידו היה בקעי ימיב בויא
 יכ ביתכו ןוילגב ףסונ םשו) גייכו ו'ייכו ייסופדבו ל"יכב ןאכו ,'וכו םתח ביתכו 'וכו תחאכ אכה ביתכ 'ב " .בויא
 וא סרוג םא חכומ וניא י'כ ר"ב 'יפמו ,'וכו תולבנה תחא רבדכ קוספח קר אבוה בויא טוקלוו כיייכו (וכו הלבג
 יתהגה פיייכ 'יגכו ,'וכו תלבנ יכ הנידב םתה ביתכו 'וכו רבדכ אכה ביתכ התיה בויא לש ותשא הניד שרפמ
 אלו הי'בקח ונל עיפשהש בוט לכב ונישעמב םיאנ ונינש ונייה יולכ ,םיבר ןושלב .לבקנ אלא 8 :נ"חעו הל רמ אד
 התיה בויא תשא םגש שרדה תנווכש עמשמו ,הימתב םירוסיב טועבנ אלא ונתאצמ רשא הערב םיאנ םג היהנ
 ' אל לבקא אבא ר"א "גה םש םינג ןיעמבו ,א'באב 'יעו 'וכו תולבנה תחא רבדכ הל רמאש י"פעא תקדצ
 תאז לכב 'א זייט ב"'בב אתיא ןכו .אטח אל ויתפשב 9 : 'וכו תונערופב םיאנ אלו הבוטב םיאנ לבקנ אלא רמאנ
 אבא 'ר אלא ,ילבבד אבר וניא ונינפלש םירמאמב אבא 'ר ןכא ,אטה ובלכ אטה אל ויתפשב אבר רמא 'וכו
 י?הבמ ע"יעו אטח ובלב לבא אטח אלד אוה ויתפשב כ'באר רמא םינג ןיעמב קתעוה ןכו ,נ"העו אנהכ רב
 :ןולמב רהרה היניערב םרב יהותופסב בויא בח אל אד לכב םש בויאב םג םגרותמ שרדה יפלו ,'ב זינ

 רמו שו ב ו
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 וז תיבחמ ץיוח ימיע השוע אוה בוט לכ הל הרמא ,ךמיע השוע ךילעב המ הל הרמא ,רכח תשא לצא
 אוהו םה הכותב ולש ןידימזוק לכ הל הרמא  ,הילע ינטילשמ וניאש םיברקעו םישחנ האילמ איהש
 ןויכ , התוא תוכשנמ וליחתה ,הכותב הרי הטישוה ,תשע המ ,הל םנתילו תרחא השא אשיל שקבמ
 ךיחיויצ רשא ץעה ןמה ךכ | ,תעגנ תיבח התואב אמש הל רמא ,תחווצ הלוק עמש הלעב אבש

 : אהמתא 5
 ןנקנק לע היכקה שיקהש םה העברא יונו ידמע תתנ רשא השאה םדאה רמאוו (בי אי

 .ןק .םדאה רמאיו םדא ,והיקזחיו עשרה םעלבו ןיקו םדא ןה וליא  ,םילנר ימימלש הרירק ןאצמו
 המ והיקזחי ,(ט בכ רבדמב) הלאה םישנאה ימ עשרה םעלב ,(ם ד תישארב) ןיק לא י'י רמאיו

 :'ב 'ס ז"פ "עפ 7 | :סינופ ב"וכ כ"כרס ,ר ייפ כ"פ סבכ לנדפב ,ס''נכ 'כ סיכלפ 'קלי ,סט עוקלי 6

 | ידרש .יד ךיש .כנ"ל ריד .ו [דמע | ל השע [השע ** | ךכאופְ רבח לש ותשא ,י [רבח תשא 1
 | ל אלמ אוהש ,א האלמ ,יַפ האלמ איהש [ְנְוְד האילמ איהש 2 * | ימע | א השע | כא 'ל אוה | ן הבוט
 ,1 [ןידמוק | ערמא | אהב ,ל וילע [יכנוד הילע * | ל ינתטילשמ [ינטילשמ ** | ל ןניאש [וניאש **

 | יעכגאופ 'ל .ך אוה [פה | ךסש .על וכותב [יכנאופ הכותב * | ע ילש | 'ע ןימזוק .'ךד ןוקד .י"רכאופ ןירד
 י 5כנ?אופ [תשע | י התוא . . ;ַף ותוא . . ,ך ןתוא . . ,21א םתוא ןתילו :עו [סגתילו 8 | ך שקבמו [שקבמ אוהול

 ,'א םיכשונ | י'א וליחתהו | יכגאוְד הכותל ,ל וכותב [ָפ הכותב * | כנא הסינכה [הטישוה | אָד התשע

 | גפל ותואב [יכאןְך התואב * | יִוְד תחווצמ .כנאפ [תחווצ 4 | ₪ ןוינו | ו םיכשנמ םישחנ ,?ָא 'יכשנמ

 [ןמה ** | ₪ היכקה הל ימא ,ך ןושארה םדאל היבקה רמא ₪ .כנא] [ךכ | ' וב ₪ [תעגנ | ' תיבחה
 | ד ל :כגו [אהמתא 5 | | | 21 תלכא ונממ לכא יתלבל - - ,'אפך רג . - ,י"אָו ךתוצ | ל ןמ

 .ם הרדק ,ג [הרידק | א אמו 7 | ל ןגיקנק . נח סנקנק [יאופד ןנקנק * | א ןשיקהש | ?אך'ד ,ג'אזחופ [העברא 6
 | (סש) יו ןיק |  (פ יל םה וליא) אד ולאו .כ2] וליאו | א ימ | ך סודורק ,ך ןינקנק ,(םיכלמ) יא ןקנק ,י טיבע
 /1ְך השאה סדאה רמאיו | (סש) י והיקזח ,] היד .כנאפְד והיקזחו | (סש) יאפד ל .כנְו [עשרה | (םש) וסעלב
 רמאיו 8 | ₪ תתנ רשא השאה םדאה רמאיו הכיא ול רמאיו ,יִכ ידמע תתנ רשא השאה . . ,] וגו השאת . .
 רמאיו ,ך יתעדי אל רמאיו וגו לבה . . ןיקל . . רמאיו ,ם 'וגו ךיחא . . רמאיו , א ךיחא לבה יא ("א ןיקל) ןיק לא ייי
 ,(םש) י יכנא . . אל רמאיו ,] יחא רמושה רמו . . רמאיו ,) יכנא יחא רמושה יתעדי אל רמאיו ךיחא . .ןיק לא . -
 ," םיהלאה לא סעלב רמאיו ךמע . "וגו רמאיו ךטע ,'א רגו ךמע - [הלאה | יא 'ל עשרה | יייכנא ..אל
 . ךמע ,י רופצ ןב קלב רמאיו ךמע ,כ רופצ -- רמאיו ,%א 'וגו רופצ -- ךמע ,] רופצ ןב קלב םיהלאה לא . . ךמע
 ל - ..  המ ,ך וגו הלאה םישנאה ורמא המ | ) היקזח ,יכאןפד והיקזח | (םש) י ילא חלש באומ ךלמ רופצ . .

 לייכב ןכא ,ךתיב ךותב חלמו ץמוח ךל אהי לא םדא ינב הב ןיללקמש הללק איה וז חלמ אלבו ץמוח אלב לכ
 - - סרוג י'כ ר"ב 'יפבו ,רואש ייגה פייכבו .ץמח ג"יו ץמוח ןוילגב ןמסנ גייכב ןכו ,ץממ ח תלאושל ןאכ "יגה וייכו
 - דועו הצור אוהש ילכ לכב השיחלב ןסינכמו םישחנ שחולש (!רבח לש ותשא לצא הסנכנש ץמוח תלאושל שרפמו
 2 וינש הניהקת רסובה לכואה לכש םשכש ץמח תלאושל הטונ תעדהש אלא התסיע שולל ןימח םימ ן י מ ח תלאושל יתדמל
 | ףיסוהש ירנו רבח תשא 'יפב העט בתוכהו) 'ב א"יכב אתיא ןימח 'יגהו ,ספדנה ייפב ייעו 'וכו תומי ונועב שיא ןכ ומכ
 ליחתמו איפ איונ גירדאב לשמה רחא ןונגסבו ,ץמוח א'ג םש ןמסנ ןוילגבו (תלאוש ץ ר א ה ם ע ת ש א ל ותעדמ
 'תמ ותיב השא ול היהש דחאל המוד ר'הדא המל לשמ ךל לושמא רמוא יאהויןב ןועמש ר םש
 תיבחה יפ לע וגתנו ברקעה תא דצו ןינמב םיזוגאו ןינמב םינאת הב חינהו תיבחה תא איבהו ךלה שיאה ותוא השע
 אוהש ייגה לייכב ,האילמ איהש 2 : היפ דצ ריי קלח ריכזמה 'יעו 'וכו תיוז ןרקב החינהו ליתפ דימצב הפיקהו
 פייכבו וכותב וכו לכ ייגת םזק 'ע ךורעב םגש אמיתו ,יתהגהו ותואב הכותב וילע רמאמה לכב זילב ןכו אלמ
 הל ןישבלמו 'ג ג'י גייפ תומבי ישוריב ןכו ,259 דצ דייח ל"תמע 'יעו (?ןיטישכת .ןידימזוק : תיבח ותואב גייכו
 ,(72 דצ ישה ךורעל םינוקיתו ,תורעהו אירמזוק 'ע עיומ 'יעו) איידימזוק ןיליא יג ח"ל דיפ םירדנ ישוריו ןידימזוק
 שרפמו (ןירימזוק היגח שי'תע לעבו ,ע'פדב היכ) 'וכו (*ןימזוק לכ סרוג םש ךורעבו ,ןירימזוק 'יגה םירפס בורבו
 ףיסומדמ ותסריג רקיע עמשמ ןכו ,ןגג יע ייעו ןימזוק 'יפב םג "יגח א"פד ךורעבו ,ןירימזוק י*לב םיידעו םיטישכת
 ןאכ ושמתשהו ,היייכב םש ביונ נ'רדאב היכו ,ןימזוק לודגה 'מו טוקליח יפל ייגה םשו ,ג'יפ רזעילא 'רד אתיירבבו
 תולאשב םתוסנל אבש .'וכו שיקהש 6 : 90 דצ י'מב ליעלו 182 דצ איח סיורק 'יעו םיבר ןושל תארוהב ןידימזוק תלמב
 תרידק םאצמו (רכו שיקל קיפסמ ןניאש םיערעורמ םינקנק קדוב וניא הזח רצויה ב"לפ ןמקל ומכ ןושלה ןונגסו)
 ר"יוב שרדה ותואבו ,םילגר ימימ לש ילככ 'ונו וב ץפה ןיא ילכ םא יא גיסק חיכפ אתקיספב ושרדש ומכו) 'וכו
 ירל רוגאב  קתעוה ונינפלש רמאמתו ,(ווכו לש זורכ יכ זורכ 'ע ךורעבו 'וכו לש ןידככ םיסופדב יוגה 'ה יס י'פ
 (םדורק שדירבמאק י"כב) ס דו ר ק ןאצמו 'וכו היבקה שיקח העברא םש ייגהו (44 דצ יבצ תרטעב) עמאג לאומש
 כב אתיא חרק 'יגהכו ,סודורק ייגה ח'יכב םגו ,'וכו והיקזח סעלב ןיק םדא םילגר ימימ לש ח ר ק תרחא אחסונ
 שרדהו ,296 דצ םיורק .ייעו םיזורק זרק / ךורעבו םירדק 'יגה סש םיסופרבו ,היננח רפכב ןיחרק ו"פפ ףוס ןמקל
 וב אב א ר'א וכו סעלב לצא ויחולש אבש ןויכ קלב אריו 'יגה םשו כ'פ ר"מבב םירבד תבחרהכו רחא ןונגסב
 םש הנומ וניאו ,'וכו סעלבו היקזחו ןיק יוכו ימ לש ןו ר ק אצמו ת"בה ןקדבש םדא ינב השלשמ דחא תז אנ הכ
 ,וכו תאורב הגש םדא היקזחו םעלב ןיקו םדא ןח ולא תאורב וגש יד םש בופ נ"רדאב רחא ןוגגסב דועו ,ר"הדא
 סוינעועג 'יעו והיקזחי ךומסב לייכב ןכו .ותיקזחיו 7 : כימב הגוה רבכו ,שיקוחש שבתשנ ו'דבו שיקיהש ךאכ .בותכ ר"פדבו
 רמואו םערתמ אלא ודגנכ רזע ול ןתינש יד אל יכ הבוט יופכ אצמנ בוט חקלב שרפמדכו .'וכו רמאיו םדא : היקזח 'ע
 ריסו .ןיק לא י'י רמאיו 8 :  וכו תתנ רשא תשאה ביתכד הבוט ייופכ ינב םש זיעבו ,'וכו תתנ רשא תשאה
 בותכ םש בימבו) יוכו ותיקזח רמאיו 'וכו סעלב רמאיו םיקוספה ונינפלש 'יגה יפל ואבוה אל ןכו ;'וכו אל רמאיו

 י) רָבַמ . = ') סטו *) או
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 ןושארה םדא המ ןושארה םדאכ םדאכ המה ( ו עשוה) 'וגו תירב ורבע םדאכ המ=ו 'תכ הנינח
 ויתסנכה ,הכיא וילע יתנגוקו ןישוריגבו םיחולישב ותוא יתנדו ייוויצ לע רבעו ויתיויצו ןדע ןגל ויתסנכה
 י*י וציו ויתיויצו ,(ט ב תישאיב) ןדע ןגב והחיניו םדאה תא םיהלא ייי חקיו 'תכד ןרע %
 םיחולישב ותוא יתנדו .(אי ג פש) ךיתיויצ רשא ץעה ןמה ייוויצ לע רבעו ,(וט םש םש) 'ונו םיהלא
 5 [,(רכ םש םש) םדאה תא שרגיו ןישוריגב ותוא יתנדו] ,(גכ פש םש) ןדע ןגמ םיהל א י"י והחלשיו
 לע ורבעו םיתיויצו לארשי ץראל םיתסנכה וינב ףא ,יתכ הכיא הכיא ול רמאיו הכיא וילע יתננוק
 לא םכתא איבאו לארשי ץראל םיתסנכה ,הכיא םהילע יתננוקו ןישוריגבו םיחולישב םיתנרו ייוויצ

 ינב תא וצ (כזכ תמש) לארשי ינב תא הוצת התאו םיתיויצ  ,(ז ב הימר) למרכה ץרנ8
 םיחולישב םיתנד ,(אי ם לאינד) ךתרות לע ורבע לארשי לכו ייוויצ לע ורבע ,(ב דכ ארקיו) לארשי
 10 הכיא םהילע יתננוקו ,(וט ט עשוק) םשרגא יתיבמ ןישוריגב ,(א וט הימרי) ואציו ינפ לעמ חלש
 : (א א הכיא)) דדב הבשי הכיא

 ו הסנכנש ץמח תלאושל יול 'ררמא ךל דיגה ימ רמאיו .יתעמש ךלוק תא רמאיו (אי י
 : ג'יפ סי'כדפ ,5'פ ביוכו "וכ כיכדפ ,ס"כ יכ עוקלי 2

 | (עשוה) יא ופ רי'תדאכ ,1רי'הדאכ המהו ,ָך ר"הדאכ המה ,כ ר"'הדאכ םדאכ המהו | יכ אן 'ל ,ךבותכ [יתכ | 'א ןיגח 1

 ,ך .ןישורגבו יחולשב | יויתנדו | ך יווד ;ל יווויצ [וכא ייוויצ * | גאופד ךותל ,יכ [ןגל 2 | יהיבקה רמא [המ
 ךותל .י [ןגל8 | י  ןיחולישבו ןישוריגב ,כנְזַ ןישוריגב ([ך ןישורגב) ותוא יתנדו (כ ןיחולשב) םיחולישב
 | ל ייוויצב ,ְך יוויצה . . ?ייוויצ . . ,(םש) י ייווצ לע ,[ם'ַאְו ייוויצ לע * 4 | ל וגו [כגאוד ןדע ןגב * | בנ'אד ןג

 (י ויתנדו :דיל ותוא יתנד) ותוא יתנדו * 5 | 5 ןישוריגבו םיחולישב ,כ''אְד ןיחולשב , יא ןיד [1] םיחולישב * | י ויתנדו

 = [וינב | יכנא] יתננוקו 6 | ?אל יל [יכנודיל םדאה תא (ִכ1 . .'נש ,ך שרגיו ייתכד) שרגיו (ך 'ישורגב) ןישוריגב

 יתנד ,ַפ [פיתנדו 7 | ל ייוויצב ,ך יוויצה . . ,ן ייויצ לע [כ'א ייוויצ לע * | ך םיתיוצ | כנא יל לאישי | חח ןכ
 לארשי | ןחו ןישוריגב (זך ןישורגב) םתוא (1 ןתוא) יתנדו [ןישוריגבו | 21 ןתוא יתנדו ,ןְֶוְד םתוא (ן יתנדו)
 ,(םש) יכגא חופה לארשי יגב תא הוצת התאו [לאָרשי---וצ---הוצת התאו | י םיתיווצו ,'א] םיתיויצו.8 | (םש) יכנח יל

 ,ינא ךתרות :כו [ךתרות לע | ל ייוויצב ,ינָוְדיוויצ..,ןך ייווצ לע [כ'א ייוויצ לע * | י'אזָךורבעו 9 | ילארשי ינב תא וצ ,
 /'א [ןישוריגב 10.| כן ןתוא (ִכ יתנדו) יתנד ,(םש) י'א ד םתוא ('א יתנדו) יתנד ,פ [םיתנד | ₪ יתרות תא ,ְִדְךיתרות

 | פד יתנגוק .5 ן'א] [יתננוקו | ְך יישורגב .. יתגד ,(סש) יגן ןישוריגב (כ ןן ןתוא) םתוא (יכ ) יתגדו) יתנד , ₪ ןישוריגבו |

 | ך יל .ן ןגב יתעמש . . רמאיו ,פ 'וכו יתעמש . . רמאיו [יתעמש -- רמאו 12 | יכגְו 'ל ,פ הכיאב [הכיא 1
 | ?א ןימח ,יכ'אְד ץמוח ,ף רואש ,ן [ץמח | ?א תלאוש ץראה םע תשאל ,פ תלאושל לשמ

 ךותב רייכיאב הרדסנו (88 דצ םינואגה תובושתל חתפמב 'יעו) הנוזל התיה הכיא 'פל 'א החיתפ םש אתקיספב אוה
 ורקיעב היהש 'וכו המהו 'תכ ותלחתהו רמאמה ןוגגסמ םג חיכוחל ןיא ז"כבו שרדמה שארב ימיכחד . אתחיתפ
 י'מב 'יעו 'וכו הכיא ול רמאיו הכיא וילע יתננוק וב שרדנש םושמ ןאכ ורדס רי'בח רדסמו תרחא השרדל החיתפ
 עטיק ר''כיאבו ,'רכו תתפ אנינ ה רב יפוי ר" שב והבא 'ר כ''ג 'יגה אתקיספבו 'וכו שעיו הידב 41 דצ ליעל
 יסוי יר םשב והבא 'ר 'יגה םשו 92 דומע לודגה 'מב אתקיספהמ הארנכ הקתעוה החיתפהו ,'וכו חתפ והבא יר
 ר"'הדא הז םדאכ המהו 'יגה במ רייכיאו אתקיספב .'וכו םדאכ המה 1 :'וכו םדאכ המהו אקוסיפ ךהב חתפ אנח רב
 (ןיחולישו ןישורגב ותוא יתנדו ויד רי'כיאב) ןיחולישב ויתנדו ןישוריגב ויתנדו 'וכו ע''גל ויתסנכה ר"הדא ה"'בקה רמא
 :ייוויצ לע אתקיספבו ייווצ לע ר''כיאב היכו ךומסבו ןאכ יתהגה ןכ .ייוויצ לע 4 : טוקליה "יג 'יעו וכו יתננוקו
 ןישוריגב ויתגדו 'יגה ר''כיאנ יתקיספבו ,נ''חעו 'וכו יתגד רחא בתכב ןוילגב הגוהו אתיל ליייכב .ןישוריגב ותוא יתנדו 5
 םתוא יתנדו ןישוריגב םתוא יתנדו ךומסב אתקיספב ןכו 'וכו (והחלשיו ינש) והחלשינ ןיחולישב ויתגדו 'וכו (שרגיו 'גש) שרגיו
 םכתא איבאו 'נש י"'אל םתוא יתפנכה וינב ףא 'גה ר'יכיאב  .'וכו וינב ףא :(!הכיא היב ירקו .יתכ הכיא 6 = :ןיחולשב
 לארשי ינב תא וצ דוע ףסונ לייכב .הוצת התאו 8 :םיתסנכה רע םיתסנכה ןמ עשוה יקליו ןאכ 'קליב גלד ןכו ,'וכו
 לע 9 :ןאכ טוקליב היכו יוכו תא וצ קוספה קר אבוה רי'כיאו אתקיספבו ,(תומוקמ תמכב רבדמכב דועו ד"כ .ארקיו)
 ךתרות לע גי'תמב שבתשנ ןכו נ"תעו םירפסה לכב שבתשנ קוספהו ,לי'צכו ךתרות ת א ורבע בותכ ארקמב .ךתרוח
 אתקיספבו ,'וכו חלש ןישוריגבו םיחולישב ןאכ טייט ליייכב .'וכו םיחולישב : ךתרות תא ר"'כיאב ןוכנלו ,ךתירב לע אתקיספבו
 חיכוהל ןיאו טוקליב רסח ריב ןויצהו ,טוקליב ה"יכו יוכו ןיחולישב םתוא יתנדו יוכו ןישוריגב םתוא יתנדו ייגה רייכיאו
 ויהש אלא רי'ב ןמ עשוה יקליבו ריכיא וא אתקיספה ןמ תישארב 'קליב קתעוה רמאמהש יתנייצש םייונישה לכמ
 וגונגסל המוד .רמאמה ןונגס היה ןאכ 'קליב ונממ קתעוהש ץבוקה ותואבו ר'ב ןמ .םינוש םיצבוק טקלמה ינפל
 המוד הוח .התיה המל רמוא י בר ייגה םשו א'פ .ביונ נ'רדאב ותמגוד הז לשמ .'וכו תלאושל 12 :  ךייכיאו יתקיספב
 ץוח ךדיב ילש לכ ירה רמאו ול שיש המ לכ לעו בהזה לעו ףסכה לע הטילשהו השא אשנש ך למ ל העש התואב
 גתונ ךלמה המ הל חרמא ץמוח תולאושש ולא ןוגכ תחא הנקז הלצא הסנכנ םיברקע האלמ איהש וזח תיבחה ןמ
 אלא הכותב ןותנ ולש ןיטישכת לכ אלה הל הרמא 'וכו ףפכה לע ינטילשהש ימע גהונ ךלמה הפי הל הרמא ךמע
 הז ךלמה םש םייסמו ,התמו םיברקעה הוכשנו תיבחה החתפו הדי החלש 'וכו תרחא השא אשיל שקבמ אותש
 היל סירגו א'רדפב םג לשמה הז ןונגסבו ,יוכו םורע היה שחנהו 'גש שחנה הז ץמוח לאוש הוח ןז השאה ר"הדא
 ן קז הלצא סנכנ 'וכו תוילגרמו תובוט םינבאב ול שיש המ לכב הטילשהו 'יגה םשו 'וכו אשנש ךלמל לשמ אמתס
 (89 'ומע לודגה 'מו הייכ 'ִר טוקלי ייעו ןימזוק לי'צו) אימוק לכ אלהו הל רמא 'וכו ץמוח הנממ לאוש ןוגכ דחא

 אבש ןויכ התוא תוכשנמ וליחתה הדי הטישוה התשע המ]| 'וכו שקבמ אוחש אלא וז תיבחב איה ירה ךלמ
 ץמוח הנממ לאושו ,שחנה הז ץמוח לאוש 'וכו םדא הז ךלמה ךכ [םש שוקלי 'יעו 'וכו תחווצ לוק עמש הלעב
 רסוחב כ'פ נ"רראב שרדה לע ריעהו ,ןתפ לובטל ץמוח טעמ לואשל היה םהימיב םיינעח ךודש ל"דוה םש שרפמ

 3 הָביִא.
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 חוירל םויה חור ל היכקה ןהל רמא .אהמתא ול ךלהתמ רמא קחצי יר ,ןגכש ותוא תמ רמא יול יר
 ,(ז ב תישארב) תומח תומ ונממ ךלכא םויב יכ ול יתרמא ךכ ,סויה תא ול חיורמ ינא ירה ,פויה
 אוהש ילשמ דחא םוי ול ןתונ ינירה אלא ,םכלשמ דחא םוי םא ילשמ דחא םוי םא םיעדוי םתא ןיא
 םיעבש םהב וניתונש ימי ריהה וינבל םיעבש חינמו הנש ילו תואמ עשת יח אוהו הנש 9

 םע הלוע איהש חורל םויה חורל ונד תיחרזמ חורל רמא בר םויה חורל :(י צ םילהת) 'וגו הנש 5
 ברד היתעד לע ,םויה סע תעקוש איהש חורל םויה חורל ונד תיברעמ חורל רמא יול ןב ידבז ,םויה
 : ןינוצ אוה עקוש םויהש לכ וילע התיר ידכזד היתעד לעו  חיתרמ אוה הלוע םויהש לכ וילע השקיה

 : המא 'קלש תשענו ותמוק העוונ ובייא 'ר רמא ותשאו םדאה אבחתיו
 :ץעלש תונוראב ןינותנ ויהיש ויתודלותל זמר יול 'ר רמא ןגה ץע ךותב

 ושכעו יתערל לומתא ,ךל הוה ךיא הכיא ול רמאיו םדאה לא םיהלא ייי ארקיו (ט וסט
 ירב יסוי 'ִר םשב והכא 'ר :ןגה ץע ךותב וישכעו ופוס דעו םלועה ףוסמ לומתא ,שחנלש ותעדל

 :ס"כ 'כ עוקל 10 | :סש עוקל 9  :כי'טו 109 75 ליעפ ,סט עוקל" 8 |: ליכפ ןטקל "ע7 :נ"ת 67 75 ליעל 4
 : (יד) 'ס 'סיספ יסנכ סכיס ,(י6 טייק) ויטפ סקיספ ,ג''כקפ 'כ עטוס 'קלי ,זיכ יכ עוקלי 1

 | אפ 'ל דחא | זך םניאו.יָנ ..יא .ףםתא ןיאו 8 | ך היחמ [חיורמ ל 2 | ד ךלהו תמ ,ך ךלה תמ ,כאפ [ךלהתמ 1
 | יכנופד םינש .א [הנש 4 | א יל דחא | ןך םהלשמ | אפ יל דחא | יפ וא ,ןְד םאו | ץךםינש ףלא אוהש -, [ילשמ
 | חו וינבל -. [חינמו | 'א םינש | י'ִא ל"קתת , ילו תואמ יט .כנ אזךופ םישלשו תואמ עשת | ן הייח ,1 ייח
 | יכאחד ל :ופ [פויה חורל | כו ל ,י ןגד [וד 5 | חו יל וינבל | *א הנש יע ,ך הנש םיענש .י'אד יע
 חורל | 1 יל ,י ןגד [טד | *ךרב | ל ירכז [ידדז * 6 | .י'ךאחַול אוהש [נפְד איהש * | ₪ יל חורל
 | ירח עקוש אוהש ,א] תעקושש ,ל . . אוהש [ינפד תעקוש איהש * | פ יל הרל | יאחד יל :נופ [פויה
 .יופל חתיר .ך את- [ירעדיל התיר * | כ'אופד יול ןב (ן יידבזד) ידבזד ,ל ידכוד [יע ירבזד * | א לע 7
 | ש ערג .'א העדגנ .יירנ"אחד הערג .ן [העווג | אפד וביא .נ] [ובייא 8 | ע הילע | ןנוצ | "1 לקיה ,?א הפר

 , ג'א סיד [יכפ ןינותנ * | יאו והיש 9 | האמ | י ל לש | אד הד .ח תי- .כג'אופ [תשענו | שא ןתמוק
 ,'כגו ךל (1 תווה) תוה .יפ [ךל הוה | ך יל .ל חגו [כאופיל הכיא--רמאיו * 10 | כ ןינתונ "אך ןינתינ

 ,28 ושכעו [ינ'אְד וישכעו * | ?א שחנ לש תעדב 11 | יִנ'ִאְד ויש- .כפ [ושכעו | ?א יתעדב | ?ַאְד תיוח

 | ד יי ,נאו רג .יכפ [רב | ך ל [סוי רל | נא יסוי יר ,ָך והבא ריא ,יִוָפ [והבא יר | ל וישכע

 עישבר 'וכו ךלהתמ םיהלא י'י םירמוא ויהש רמא דחו ש"הלמ לש ןלוק ועמש ועמשיו כי'ג ושרד ל
 אוה ןיידע הימתב ךלהתמ עישבר םירמוא ויהש רמא דחו תומל ךלוה אוהש ןגבש ותוא תמ ןגב ךלוה תמ
 ןתונ ינא םויה חורל םיכאלמל הייבקה ןהל רמאו תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ תרמא התאו םייחב עי'גב ךלהתמ
 ויה לכאש ןויכ אלא דוע אלו מי'פ רייספב רמאמה עבונ ונינפלש םירמאמהמו ,'וכו ול יתרמא ךכ דחא םוי חויר ול
 ינש ןגבש ותוא ול ךלהו תמ עישבר םירמוא ויה המו 'ןכו ועמשיו ינש ה"בקה ינפל םלוק םיעימשמ םיכאלמה
 םוי םא ילשמ םוי םא ול יתשריפ אמש ה'בקה םהל רמא 'וכו ונממ ךלכא םויב יכ וילע תרזג ךכ אל ןגב ךלהתמ
 תדימבו סש דועו 'וכו הנש םיעבש וינבל חינמו םישלשו תואמ עשת ול ןתונ ינא םויה חורל ול ןתונ ינא ילשמ םוי
 םינש ףלא יכ םינש ףלא אוהש היבקח לש םוי םאו ולשמ םוי םא ול שריפ אלש ןידה תרמ סע ףתיש רציכ םימחר
 ומוי אוח 'וכו ונממ ךלכא םויב יכ הז שרדו ,סש יתנייצש תומוקמבו 57 דצ ליעל ייעו 'וכו לומתא סויכ ךיניעב
 סוכאמיסו לוטק בייח יהת 'א י"רתב םגרותמ תומת תומו ,ד"פ ףוס םילבויח 'סב רבכ אצמנ םינש ףלא אוהש הי'בקה
 - .רכו םתא ןיא 8 :זיי 'ב תישארב ן'במרב םג 'יעו דימ תומת תומ בותכה 'יפ ןיאש ונווכו (1תומ ןב חיהת םגרת
 8 היכו .הנש ףלא 4 : ןשי בתכב יטיש יניב הגומו 'וכו ףלא אוהש ילשמ רחא םוי םא םיעדוי םתא ןיא בותכ ל"יכב
 -- :176 רצו 65 דצ ליעל גיחעו היח אוהו םש ר"יספב ןכו הייח אוהו 'יגה וייכב .יח אוהו :ב'כפ שיר ןמקל םיסופדב
 ,אבה םוי היד יימב 46 רצ ליעל 'יעו שמשה םע םויה םע תעקוש איהש ןכו שמשה סע .םויה םָע הלוע איהש 5
 4 י/שריפב עייעו הב עקוש םויהש חורל ךומסבו הב הלוע םויהש חורל ל''ליהש קייודמ וניא ןושלהש השק תצקו
 05  'ךבז יתהגהו ,'ב הרעה 'ב תר 'ע 'שה ךורעב םג 'יעו ךומסבו ןאכ םשה שבתשנ ליייכב .יול ןב ידבז 6 | : ת"הע
 ,יול ןב יירבוד םש ייגה ךומסבו (קיתעמה תועט אוהש וא) יירבז ןאכ וב שבתשנש ו"יכמ ץוח םירפסה ראש ייגכ
 :יב ו"ע י"חבמ "יעו יול רב ידכז 'יגה א'יכ ר'ב 'יפבו ,ל"ב יידבז םג ד"עפו ל"ב ידבז ביספ ןמקל לייכבו
 וילע התיר ל"ב ידבזד היתעד לעו חיתרמ אוה הלוע םויהש לכש םשכ וניד תא וילע רימחה .'וכו וילע השקיה 7
 התיר 'יפש עמשמו ,רי'ב ייפב ייעו וילע התיר המו וילע השקה המ ןאכ ושריפ אלו ,ןנוצ אוח עקוש םויה לכש םשכ
 םשו ,יז ייס איכפ ןמקל לייכב הגותו בותכ ןכו התיר הגוהו חתיר בותכ לייכבו ,ג"יכב ההגהב ייגה ןכו וילע לקיח וילע
 רמאמ םג םש איכמו 'ב תר יעב ךורעה ייג כ''ג איה התיר 'יגהו ,חתיר תומוקמה ינשב םש פייכבו .התיר ייגה 'ח 'יס
 חיגה הילע התיר שרפמו ןרהאל בותכה התירש אלא ףרשל ויה םייואר 'וכו םירתונה ('ב הנשמ 'א קרפ ינימש) ארפסה
 ונינפלש רמאמה איבמו בותכה התירש אלא ארפסב די'בארח סרוג ןכו ,ישח ךורעב שייייעו 'וכו .ול חונ 'יפ ול יותר ןנירמאדכ
 יישרו ,החוגמל יותה ןינע חמד רבד שרוש ול עדוי יניאו בתכו 'וכו ול יותר ומכ טעמכ ול חינה 'יפו וילע התר סרוגו
 6 שרפמ ןכו ,ל"נה ייג יפל כ"תב ותמגוד כ''ג איבהו 'וכו אוה םחורמ 'ולכ תונמחר ןושל ול יותר שרפמ 'ב איי הגיגחב
 יה (םהילע טיייכב) .וילע (התירש) אתירש אלא ארפסב סרוגו וילע סחיר וילע (התיר 'יגה ספדנב) אתיר י'כ רי'ב 'יפב
 477 רצ ריח ל'תמעו 46 דצ ןעידוטש 'מיטע סעלרעפ 'יעו ,ןרתאל םוקמה םחירש 'יגה םש ונינפלו ,בותכה
 עייעו םש י"מבו 102 רצ ליעל 'יע .ובייא רייא 8 : תירקיעה 'יגח ןאכ םג איה חתיר 'יגהו ,489 דצ םש תופסוהבו
 :"וכו ויתודלותל זמר יוכו ץע ךותב 'תכו ןגה ךותב ל"לה .ןגה ץע ךותב 9 :יב ח"ע רעבאב ש"רל אמוחנתה אובמב
 56 רצ ליעל אתיאדכ .'וכו םלועה ףוסמ 11 :'תכ הכיא ךומסב ומכ ךיא הכיא ןושל הכיא שרוד .ךל הוה ךיא 0
 ונינפלש רמאמה לכ .וכו והבא 'ר : אבחתיו ינש הירב 10% דצ ליעל יימב ייעו ןגה ץע ךותב 'וכו אכחתיו וישכעו

 ג) 0עְמדא 86ָמ.
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 דירוה יול  ,יעיברל ישימחמ דירוה בקעי ,ישימחל ישישמ רירוה קחצי  ,ישישל יעיבשמ םהרבא
 ,הטמל הרירוה השמ ,ןושארל ינישמ  דירוה םרמע  ,ינישל ישילשמ  דירוה תהק  ,ישילשל יעיברמ
 ,ושעי המ םיעשרו (סכ ול סילה) הילע דעל ונכשיו ץרא ושרי םיקידצו 'תכ קחצי 'ר רמא
 ח ועימשיו ועמשיו היכרב 'ר רמא :ץראל הנינש וניבשה אל םיעשרהש אלא ,אהמתא ריואב ןיחרופ

 5 ועמשיו אפפ רב אננח 'ר רמא ,היירבד היתעד בגגד אבנגנ אה םירמוא תונליאלש ןלוק ועמש

 קחצי 'רו יול יר ,אהמתא ןנבש ןתואל ךלוה םיהלא ייי םירמוא תרשה יכאלמלש ןלוק ועמש ועימשיו
 :('6 זיסק) ע"פ יסככ 5סקיספ 6 : 140 75 ליעל ,זיכ 'כ עוקלי 4

 הדירוהו מא יול 'זה ןמ . . כנ'אחופ יששל יעיבשה ןט (כ] ודירוה) הדירוה | ך -, דמע [סהרבא 1
 ןמ ,ְך 'הל 'וה ןמ הדירוהו ,פ ישימחל הדירוה ,זך] ישימחל יששה ןמ (] ודירוה) הדירוה | ך ₪ דמע [קחצי ל | ך ול
 ישימחה ןמ ודירוה | ך ₪ דמע [בקעי' | ?א יהל 'ומ ,2כ ישמחל ישש ןמ ,מ 'הל 'וה ןמ ,ן'א ישימחל יששה

 ,כ יעברל ישמחמ , 1'א יעיברל ( ישימח ןמ) ישימחמ ,מ ידל 'ההמ ,ך ידל 'הה ןמ הדירוהו ,זְד יעיברל הדירוה ,ן יעיברל =
 ידה ןמ ,ְך 'גל ידה ןמ הדירוהו ,זְדְו ישילשל (ן ודירוה) הדירוה | ך -. דמע [הול | ₪ יעיברל ,%% ידל יהמ
 | ך ₪ דמע [תהק 5 2 | פ ישילשל א 'גל ירמ ,5 ישלשל יעברמ ,נ'א ישילשל (1 יעיברה ןמ) יעיברמ ,[מ יגל
 ןמ :1'א ינשל (] ישילשה ןמ) ישילשמ ,מ יבל 'גה ןמ ,ך יבל 'גה ןמ הדירוהו ,ןךְו ינשל (ן ודירוה) הדירוה
 ןמ ,ָך 'אל 'בה ןמ הדירוהו .זדְ ןושארל (ן ודירוה) הדירוה | ך ₪ דמע [םרמע ל | ₪ ינשל .2 ינשל ישילשה
 | רכגד - דמע .מאחופ [השמ | פ ןושארל ,"א יאל 'במ ,כנ'א ןושארל (כנ ינשה ןמ) ינשמ ,מ יאל 'בה

 ,(?ך ןושארמ) ןושארה ןמ ,ןד ץראל ,ןא [הטמל | ף יל ,!ךַכְד הדירוהו ,ן ודירוה ,מ דירוה , ןאְזְד [הדירוה ו
 | יכנוד םיקידצ .אפ'ד [םיקידצו | כופ 'ל י'תכ8 | ו ןטמל ןלעמל[מ] ,ך הטמל הלעמלמ ,?ףנפ הטמל
 ,פ [אהמתא 4 | (םש) יכגופ יל :י ןישוע [ושעי | מא םיעשר יכו | ידל וגו [מכנאו הילע דעל ונכשיו * | מ ושריי
 ,כג'אחופ [היכרב 'ר רמא | ץראב | ?י וגיכשי םיקידצ ,ןֶא וניכשי אלש ,ָך וניכששה אל םיעשוה | כנאוד ל
 , שפ ימוא [וזַ םירמוא * 5 | חןפ ועמשיו ,ָך ועימשיו אלא ועמשיו ירקת לא ועמשיו ,ןא [ועימשיו ועמשוו | אד יל
 .פגיאו [ועימשיו ועמשו | ךא'ד .בנאופ [אפפ רב ('א ןיגח ,כ אנינח) אננח יר רמא | א ירמאד ,ך 'ירמוא ויהש ,ל 'א

 | דיל .כנְו [אהמתא | כגאחדופ ותואל | גאזדפ ךלה | ך ייכאלמ [תרשה יכאלמ 6 | יל ,ןְד ועמשיו

 םיעשרה תילע דעל ונכשיו ץרא ושרי םיקירצ דיהה קחצי ר"א ץראל הדירוהו השמ דמע 'וכו קחצי דמע יששל
 םירמאמה רדס ןכ ומכו ,'וכו ץראל הניכש וניכשה םיקידצה לבא ץראל הגיכש וניכשה אל יכ ריואב ןייולת ושע המ
 כ"כא ךלהמ אנהכ רב אמה רי'א 'וכו כ"כא ןגל יתאב יפוי ר"ב ל א ע מ שי ר"א "יגה םשו 'ב יוס גייפ רי'מבב
 ותמוק העזג העש התואב וביא ר'א ותשאו םדאה אבחתיו והמ שרדה אתקסיפב ומכ םש ללכנו) הלועו ץפקמ 'ןכו
 'ז ודמע ןדגנכו יעיבשה עיקרל הקלתסנ םיירצמה ואטח 'וכו ןיק אטה 'וכו םדא אטהש ןויכ ('וכו ר'חדא לש

 ןמ הדירוה השמ 'וכו הדירוה קחצי 'וכו הדירוח םהרבא 'וכו םינותחתל םינוילעה ןמ הניכשה תא ודירוהו
 ץראה ןמ הניכשה וקלס םיעשרח אלא ריואב ונכשי חמב םיעשרה 'וכו םיקידצו קחצי רי'א םינותחתל םינוילעז
 אוה י'בשר הגיכשה תודיריו תוילעד הדגאה לעב אשנ ב"מ אמוחנתב םירמאמה ןונגס יפלו ,'וכו םיקידצה לבא
 רמוא יחוי ןב ןועמ ש רו אוה שדח רבד יהיו רמאנש סוקמ לכ רמוא יבר השמ תולכ םויב יהיו הייד 'ג םשו
 העשב יוגו ינגל יתאב הישז היהש תומכל תויהל רזחו םימי הברהל קספו היהש רבד יהיו רמוא אוהש םוקמ לכ
 לע רבעו יוכו והוצו םדא תא ארק םינוילעב ול שיש םשכ םינותחתב הריד ןל אהיש הואתה םלועה הייבקה ארבש
 דימ לבה תא גרהו ןיק דמע 'וכו לוק תא ועמשיו ינש ןיגמ [ןושארה] עיקרל ותניכש ה"בקה קליס דימ 'וכו ויןויצ
 וסיעכהו ם י תש ל 5 ה ודמע 'וכו םיימודסח ודמע 'וכו שונא רוד ודמע ינשח עיקרל ןושארה עיקרמ ותניכש קליפ
 המ דומעל םיעשרל שי וישכע ךעו יתארב םיעיקר העבש הייבקה רמא יעיבשל יששה עיקרמ ותניכש קליס ךימ הייבקהל
 עיקרמ היבקה ררי דימ םיבוט םישעמ השעו 'וכו דמעש ןויכ וניבא םהרבאל דימעהו םיעשרה תורוד לכ לפיק ת"בקה תשע
 תא דירוחו השמ דמע 'וכו ישימחל יששה עיקרמ דריו חבזמה יבג לע וראוצ טשפו קחצי דמע יששל יעיבשה
 וכו תולכ םויב יהיו אוה הזו יל תואתמ יתייהש רבדל ינגל יתאב ה"בקה רמא ןכשמה םקוהשכ יתמיא הניכשה
 תורעהב שייייעו כ'ע חיהש תומכל רזחו םימי הברהל קספנו היהש רבדל אלא יהיו ןיא יאחוי ןב ןועמש ר"א ןאכמ
 הישז 'ןכו םוקמ לכ רמוא בר םש 'ג ןכא םינושארה םיסופדב אשנ אמוחנתב םג ותומילשב רמאמהש רעבאב שיר
 הדירוהו השמ דמע 'וכו ט'עמ לגיס םהרבא דימעהש ןויכ 'וכו ארבש העשב ןמחנ ר? ב לאומש רייא זכו ינגל יתאב

 רמאמה אמוחנתה ישרדמ ןונגסל בורקו ,ןכשמה םקוהשכ יתמיא חלכ יתוחא ינגל יתאב ביתכו יניפ רה לע 'ח דריו ינש ץראל - =
 רמוא י'בשרו 'וכו רמא בר םש ייגהו 'וכו ארבש העשב יוגו ינגל יתאב הישז םש גילו (יב חי'י) וכו םויב יהיו י'פ רייספב
 םינותחתב הגיכש התייה םלוע לש ותיירב תלחתמ אצומ התא ןכש היהש ומכ תויהל רזחו קספו היהש רבד יהיו יאמ
 םיניכשמ םהש םיקידצה םהירשא םש םייסמו 'וכו גרהו ןיק דמע 'וכו ר"הדא אטח 'וכו לוק תא ועמשיו בותכש המכ
 סכיו בתכש המכ הטמל הדירוהו השמ אב (איכ 'ב ילשמ) ץרא ונכשי םי רשי יכ ביתכ ןכש ץראב הניכשה
 ןועמש רי'א םש ייגהו יב זיי םש ר'יספב אתיא ינגל יתאב שרדהו) יו ייפ ביייפ ריימבב 'יעו 'וכו להאה תא ןנעה
 שאמר תורעהב שייייעו ןגב ךלהתמ בתכש המכ הנמיה יתקלתסנש ןגה ותואל יוכו יגל אלא כייכא ןגל יתאב ינסוי רב
 חכו לוק תא ועמשיו 'נש התיה םינותחתב הניכש רקיע ןו ע מ ש ר"א 'ג ידוקפ אמוהנתב םגו .(אייעו דיג חרעה
 הכשמנ טיעמ לגסו םהרבא דמע יעיבשל ישש ןמ הקלתסנ וירב חו לפר מ א ודמע 'וכו אטחו םדא אב 'יגה םשו
 ונכשי םירשי יכ הישז 'וכו ןכשמה םקוהש סויב תשמ יוכו ישימחל ישש ןמ הכשמ קחצי יששל יעיבש ןמ הניכשה
 יקלימ ץוח) םירפסה לכבו ,"'חעו ושרי י םיקידצ בותכ ארקמב .ושרי םיקידצו 8 : ץראב הניכשה וניכשי ץרא
 חיכו הי לע דע ל וג כ שי ו יתמלשהו ,ושרי םיקידצ ייגה ויד רישהשו אתקיספב םגו ושר י ןאכ אתיא (יריכמה
 ץראל ייגהו 'וכו וניכשה אל םיעשרה לבא ץראל הניכש וניכשי םיקידצה וניכשיו היב ירק ונכשיו שרודו רישהשב
 : וכו ריעה ימ הדב 16 דצ ליעל +מב ייעו ועימשיו ועמשיו ךומסב ומכ וניכשיו ונכשיו שרדהו ,םש רישהשב ומכ
 קל תא םיעימשמ ויהש תונליאה לוק והזש ביר שרודו לוקח ןינע בותכה שריפ אלו .'וכו ועמשיו היכרב רייא 4
 וק תלמ ונינפלש תודגאה יפלו ,ול ןירמוא ויה ה"דב םש י"מבו 140 דצ ליעל םג 'יעו וכו אבנג אה םירמואו
 ךלוה םיהלא יו וכו אבנג אה ןלוק ועימשה תוגליאה בותכה ךשמה שרוד חיכרב ירש רשפאו ,םיהלא ייל תכמסנ הניא
 .קחצי ירו יול יר 6 :169 דצ ליעל 'עו האלפה תלמ ןאכ אהמתאו ,פ'בחר שירדדכו טפשמב םהילע אבל יולכ ןגבש ןתואל

19 136708011 1858. 
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 : צא ןיסולוק ןילצוצ השאל ןישוע ךכ שיאל ןישועש םשכ ,םינירס ןילוג ןויכטסיא
 שיש ונעמש ייפלח 'ר רמא םויה חורל ןגב ךלהתמ םיהלא יי לוכ תא ועמשיו (ח |

 אכא 'ר רמא :(גכ מ תומש) שא ךלהיתו ןלהל ונעמש ןכיהו ,ונעמש אל שאל ךוליה ,ליקל ךוליה
 ןויכ  ,התייה  םינותחתב הניכש רקיע ,הלועו ץפקמ ךלהתמ אלא ןאכ 'תכ ןיא ךלהמ אנהכ רב
 הלע שונא רוד אטח ,ינישה עיקרל הלע ןיק אטח ,ןושארה עיקרל הקלתםינ ןושארה םדא אטחש
 םהרבא ימיב םיירצמ ,יששל םיימורס ,ישימחל הנלפה רוד  ,יעיברל לובמה רוד אטח ,ישילשל
 ,ץראל התוא ורירוהו השמ םרמע תהק יול בקעי קחצי םהרבא ןיקידצ :ז ודמע ןדגנכו ,יעיבשל

 5ונוסנס ,(י6 יס) יכגפ יסלב 'פ סבכ סיכיטס כיט ,('5 +) 6"פ 5סקיקפ 4  :ד"'5 "ם 1:5 סילספ יכיכע 'קלי ,סש עוקלי 8
 קבכ לבדפב | ,('3 ס'ס) ו"טפ (3 סי" 'נ : י) ס"פ יסנכ [סקיקפ .ז"ע "ס סשנ רך "סם ידוקפ לעוזנס ,ד"כ "קס סשנ ב'מ
 : יג "יס סט סעוסנס ,'ס "ים יסקסכ כ'מ סעוסנס ,94 75 ליעל "עו ,בלשס 'כ סימזס 'קל" 5 :'כ "כ ג"פ רך יכ נ'פ

 ןוביטסיא ,ש ןבטצא ,'ך ןובטשא ,'ו"ה] ןובטסיא ,ע7 ןוכטסא | ,ן ןויכיטסיא |, [ןויכטסיא 1

 | עפ ןוילוג :כ ןויליג :אד ןוילג ,'ע סינולג :ךענ"ד [ןילוג | ?א ןויטרסיא ,"/ ןוירטסא ,'א ןוילטצא
 ,ע [יסולוק | = ע ןילוצלצ ,כ] ןילוצליצ .ע'ך'א ןילצלצ ,?ְךְד ןילצליצ ,") ןילצלוצ ,י ןילצצ /3) [ןילצוצ

 ,1 ייפליח .כפ [ייפלח 2 = | י ןויכבס | י ןוולסיקד ,2ןיוה .=ופ ןווסלוק :ע ןיסולק .'א ןיסלק .רעְד .ןיסלוק
 | 'אופ - . תא עמשו .מגְד . . לוק תא ועמשיו ינש ₪ ,יכ [ליקל | ג ןינמ [ונעמש | ך ןופלח ,מ'א יאד
 | 1 ןינותחתב 4 | ךלהתו | פד 'גנש .מ?א ונעמש ןכיהו ןאכ ונעמש אל .] ונעמש ןכיאו -- אל ,י [ןלהל -- אל 8
 ןיק רמע | מ (םילהת) יכ ני פד הגיכש הקלתסנ ,יא הקלתסנ | ל ל [ןישארה ** 5 | כג ןויכו | מ תוח כנא היה
 [אטח |  י'אפ ינש .ך 'גה ,כנְו ינשה | ןכ הניכש (] 'תסנו) הקלתסנ ,מי'א]פ7ך הקלתסנ [הלע | י אטחו
 ,ך יגל . נחופ [ישילשל 6 | כ גופד יל .מי'א הקלתסנ [הלע | י רמע ,(ךומסבןכו) כנופ7 יל .(ךומסב ןכו) מא ואטה
 עיקרל הקלתסנ ,כ יעברה עיקרל .?אד 'דל .גחופ [יעיברל | 'י'א ישילש עיקרל הקלתסנ .ּכ ישלשה עיקרל
 ואטח | ו'א ישימח עיקרל הקלתסנ , ₪ ישמחה עיקרל .?אך 'הל ,גןפ [ישימחל | מא הגלפה רוד ואטח | 'י'א יעיבר
 ,] םיירצמו ,₪ םיד .יכנ?א [םיירצמ | !י'א ישש עיקרל הקלתסנ .?אד 'ול ,גחופ [יששל | מ םיימודס . . , 'א םיימורסה
 | וי'א יעיבש עיקרל הקלתפנ .ד 'זל ,כ יעבשל , גחופ [יעיבשל 7 | ולא 'ל םהרבא ימיב | מא םירצמ ואטח ,ך 'ירצמו
 ,+ = ץראל התוא ודירוהו .כנופְד - ןה (ן וליא ,כ] וליאו) ולאו ,מא םהרבא | םיקידצ | נ'אחופ העבש
 | יל ץראל --וודירותו | יכ נא השמו | יאוְד גקעו .מכנח [בקעי | (םש) י ₪ ןח ולאו ץראל הניכש ודירוהו

 בתכ ת"פיבו הרוגח ןושלה דוע ןאכ שי ירהש םינימ 'ג 'וכו ןו כטסיא ושרד םדגנכו ןה תונושְל השלש תורוגח ירוגח
 םש לודגה 'מבו ,שרדמה 'יג 'יפל כשייתמ וניאו ,'ג תורוגח 'ב הרוגח דח ל"ה רוגח בתכ ולאד 'ג הברמ תורוגחד
 אבוהש יפכ ןוולטסיא וא ןוולטציא תורוגח ןאכ םגריתמ 'ב י'רתבו ,('תנותכ .ןויכטסיא 1  :ןירוגח ירוגח רוגח 'יגה
 ייגה םיכרעה ינשבו ,ןוירטסא 'יגה ע"פרב םשו ,'ו לג 'ע 'שה ךורעבו ןויכטסא יעב 'יע ךורעה 'יגו ,ט"יכ ר"'ב 'יפב
 ןדוי 'ר 'וכו (א"כ 'ג לאינד) ןוהילברסב ו'לפ ןמקל ןכו םיליעמ ןילוג ייפו .ןוילוגו םינוילג ע'פדשבו ןילוג 'שה ךורעב
 :80 דצ סיורקו :8 דצו 68 רצ 56 דצ וכו ןעטכארט ללירב ייעו אמילג ןילוג שרפמ ר"'ב יפבו .ןוהילוגב .רמא
 ומכ רוזא 'יפו ,עלבומ דיימלהו (לצלצ 'עו ןויכטסא 'ע י'שה ךורעב יע ךורעה 'יג ראשו) סלק 'ע ךורעב היכו .ןילצוצ
 תשענ לוצליצב תורוגח ויהש םוקמ הפקנ הרוגה תחתו 'ב ביס תבשו 'וכו לוצלצב ול הרגח איה 'א 'ט הטוס
 .ןיסולוק =: (אלצליצ אלצלוצ אלציצ אלצוצ נ"ח כ"ג 215 רצ םש עייעו) 195 רצ ד"ח ל"תמע ייעו 'וכו םיפקנ
 תוחת הל הרמטמד 'ד בייס ב'פ ןישודיק ישוריבו .שחנד סלוקו ('ה זייי א'מש) תשחנ עבוכו םוגרת ןכו (?םיעבוכ
 ןויכטסא יעבו) סלק 'עו לצלצ יע ךורעבו 'ב | א'יבו גייכו ו"יכב םג  ה"כו .ןיכבס | :נ"חעו השארד התיסולק
 מילכ הכבס וא ךבס 'יפו .ןיכבס ןיסלוק ןילוצלצ םש לודגה ימב ןכו ,ןיכבס "יגה ו"דו ר"פדב םגו ר"ב 'יפבו (סיככס
 הנקז לש 'וכו הדלי לש ןה תוכבס שלש זייט רייכפ םילכבו ,(םש לי'צכ) ז'פ שיר בי'ב םילכ אתפסותב ךבס ןכו הככש ךבש
 ןינכס םינורחא םיסופדב תשבושמ 'יגו .הכבס 'ע ךורע 'יעו תבהזומה הכבסב יב ז"נ תבשבו .'וכו ץוחל תאצוי לשו 'וכו
 ךלתתמ ןכ שרוד כ"'בארו םיהלא יי לא אלו לוק לא בסומ" ךלחתמו .לוקל ךוליח שיש 2 :ייילמ ןינבס היגהל ןיאו
 לודגה ימבו ,נ'חעו 'וכו לוק תא ועמשיו ינש לוקל ךולה יוכו יפ לי ח רי'א קיתעה ןיכמרבו  ,הניכשה תוילע ןינעל
 .ךלתתמ אלא 4 = :ע"בארב ייעו (בייכ ומ יימרי) ךלי שחנכ הלוק אידכ ךלהתמש אוה לוקה שרפמ 91 יומע
 ורפסב רענילרב א'ר שימ םג 'יעו וכו הניכש רקיע עיקרל עיקרמ םוקמל םוקממ הלועו ץפקמ םעפ רחא םעפ
 םויב יהיו 'פ אתקיספב תרדסנ הניכשה תודירי 'זו תוילע 'זד וז הדגאו ,58 דצ קיטאממארג 'רבעה רוצ עגערטויב
 ןו ע מ ש 'ר םשב אניבא ןב רזעלא 'רד הינתח סוחנת 'ר רמאמ ךשמהב האבוהו יוכו ינגל יתאב החיתפב 'וכו תלכ
 םינותחתב הניכש רקיע סש 'יגהו ,הליחתמ הרקיע איהש םוקמב ינונגל ינגל יתאב אלא "כא ןגל יתאב ףסוי ן ב
 אובחתיו שרדה םש ךמסנו) קילסו ץפקמ ךלהתמ אלא 'וכו ךלהמ כ'בארא 'וגו םיהלא 'ה לוק תא ועמשיו דיהה 'יה
 ץרא ושרי םיקידצ ביתכ קחצי ר"א ('ח 'יס תטמל ייעו וכו ריתדא לש ותמוק העדג העש התואב ובייא ר"א 'וכו
 םינותחתב הלחתמ הניכש רקיע ץואב הניכש וניכשי הילע דעל ונכשיו והמ אלא וכו ןיחרופ ןה ןכיח םיעשרהו 'וגו
 הגלפה רוד 'וכו ואטחו לוכמה רוד וכו ואטחו שונא רוד דמע ןושארה עיקרל הקלתסנ ר"הדא אטחש ןויכו התיה
 ודמע ןדגנכו (וכו ןיק רמע סש ג'לו) רכו השמ ימי ב םי רצ מ וכו םיימודסה 'וכו סהרבא ימיב םירצמ 'וכו
 תרירוהו הכזו השמ דמע וכו יעיבשל יששה ןמ הרירוהו הכז וניבא םתרבא דמע ץראל התוא ודירוהו םיקידצ יז
 ייגה םשו ינגל יתאב 'פ רישהשב וקתעוה החיתפה וז ירמאמ לכו ,'וגו השמ תלכ סויב יהיו רמאנ ךכל ץראל
 רקיעו הלחתמ ,ירקיע היהש סוקמל וכו כייכא ןגל יתאב הנס וי 'רב ןו ע מ ש 'ר םשב 'וכו הינתח םחנמ רייא
 ר'תדא אטח קילסו ץפקמ קילסו ץפקמ 'וכו כ"כַא ךלהמ אבא ר"א 'וכו ועמשיו ד"הה התיה םינותחתב אל הניכש
 ימיב םיירצמה ואטח 'וכו םודס ישנא ואטח כו לודגמה רוד אטח 'וכו ןיק אטח ןושארה עיקרל הניכשה הקלתסנו
 יעיבשמ הדירוה םהרבא הכז לארשי ץראל הורירוחו העבש םיקידצ ודמע ןדגנכ יעיבשה עיקרל הקלתסנ םהרבא

 ') שזשוסע. ?) צשע6י
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 ףלא יא ןועמש 'רב ןדוי 'ר ,[ייחו םירביא לדגמו רזוחו הציבכ וב רייתשמו] ותפרושו וניקמ האצוי
 : ייחו םירביא לדגמו רזוחו הציבכ וב רייתשמו םיטטרמתמ ויפנכו הלכ ופוג ףלא ףוסב ,יח אוה םינש

 ו והייכרב 'ר ייכז ןכ ןנחוי יר םשב ןדוי 'ר ,אהמתא ויה ןימוס יכו םהינש יניע הנחקפתו (1
 ןיטורטיידו תוסוכ האילמ הפוק וינפל התיהו גנזה תונח ינפל רבוע היהש ינוריעל הביקע 'ר םשב
 5 ךארא אוב אלא ,םולכ ךנימ ינהמ הנא תילד אנעדי היל רמא ,ושפתו דמע ,ןרבשו ולקמב לישפהו
 : ודביא תורוד המכ ןהל הארה ךכ ,התדביא הבוט המכ

 :הנממ ולטרעתינ ןדיב התיהש תחא הוצמ וליפא יונו םה םימוריע יכ ועדיו

 קחצי 'ר רמא :םלועל הנאות איבהש הלע יחוי ןכ ןועמש יר רמא הניאת הלע ורפתויו
 : טייח טוח בס ךידבוע תלקלק

 10 תורוגח ירוגח רוגח תורוגח אלא הרוגח 'תכ ןיא אגהכ רב אבא יר רמא תורוגח םהל ושעיו

 : סט עוקלי 10 : סט עוקל 8 :סע עוקל7 :זיכ זעכ ץוקני 1

 (ְך ריישמו) רייתשמו [ייחו -- רייתשמו * | ל ופרושו [ותפרושו ** | .יכנופ ונק ךותמ | (םש) י שא האצוי 1

 / זך ייחו םירביא . . (1] רזוח אוהו) רזוחו . . רייתשמ אוהו ,יִוּפְד יחו (ופ םירבא) יירביא . . (י רזוח אוהו) רזוחו . . וב

 | יכנ רמא ,פ7 רמוא | (סש) יא ןומיס | ל יל /1א היחו םירביא . .הציכב וב רייתשנו ,(םפש) יִכ היחו םירבא . . רייתשמו

 ,יעָו םיטרמתמ | ל הלב [הלכ ** | םינש =. [ףלא | (םש) י ףוסלו :כאד ףוסל .יעגופ [ףוסב | פָד יל אוה2
 לוחכו דחה ייחו ,יִד יל ,(סש) יכא היחו ,ןַפ יחו [] ייחו * | .ינופ רזוח אוהו | א רייתשנ | כנאפד ןיז

 | אפד . .'רו .כנ היכוב 'ר ,ן והיכרב ר | נדד ןכו :.כופ [ר | ך ל ,כ1 [אהמתא 8 | םימי הברי

 ,עכו [התיהו | ן גגזה :יכנ"אפְד גגז לש ותונח ,ן) [גגזה תונח |  ינורועל לשמ .גאפְד -- לשמ ,יעו [ינוריעל 4
 ,) לקמב לישפה 5 | +י ןירוטוידו :ְ] ןיטורטורדו ,'א ןיטורטידו ,ל ןוטורטיידו [עד ןיטורטיידו | ילאפְד היהו
 | ן ינהימ | יכנפְד אנא ,ן [הנא | אנא עדי | יוספתו | ?אפ דמעו | *אְד ןרבישו | י ולקמ לישפהו <
 .ן-ול הארה | יכא]ו תוגוט 6 | גופך ךל האואו .כאח ךאואו | 'אְד ךממ .ל ךמימ [ינ?אחופ ךנימ *
 [הלע **8 | ד הנמיה .יכנאופ [הנממ 7 | 1א דנא .יחפל ודבא [נְוְד ודביא * | א הבה ול הארה

 הרוגח [הרוגח --ןיא 10 | כַאְד טייחו .ירגופ [טייח | יאוְד ךדבע :גפ [ךידבוע 9 | ע האיבהש | - ילע

 | דיל .עכגאו [רוגה | ג 'ל תורוגח אלא | ג יל .יכאופְד ןאכ ביתכ ןיא (ין ירוגח כא רוגח)

 ותפרושו ונקמ שא האצוי ףופבו םינש ףלא יח ףועה הֶז ירמא יאני 'ר יבד 'וכו לוח ומשש 'וכו ולכאו הל ועמש
 םיגש ףלא ףוסב םש ייגהו רמאמה ןושל הניש 89 דומע לודגה 'מבו ,םש קתעוה אל ןועמש ירב ייר רמאמו ,יוכו
 ל"הזב (יב וע שייייע) אמראפ י"כ .אמוחנתב ףסונ רמאממ קתעוה 'א ה'ע בישרל אמוחנתה אובמבו ,'וכו הלוב ופוג
 לדגו ותודליל רזוחו וכו טעמתמו ותצונו ורשב שדחתנו שאב רבוע ףלא ףוסבלו יח םינש ףלא ירמא יאני יר יבד
 רייתשמו ייני 'ר יבד רמאמב יתמלשהו ,התימ םעט סעוט וניאו םלוע תומי לכ ןכו ותומדקל רזוחו ףלא דע םויב םוי ידמ
 65 דצ ליעל םג ייע .היח ייח יח ני'חו ,250 דצ גיח ליתמע ייעו ללעפתה ןינב םיטטרמתמו ,ג"'חעו ךומסב ומכ 'וכו וב
 ר''א ויה םימוס יכו יתבר תישארבב אתיא ןכו ,('ינורועל ייגה ח'יכבו ,ןכסמ שיאו הנטק ריע ןב .ינוריעל 4 :127 דצו
 קתעוח לינה אמראפ ייכב םגו (100 דצ ןייטשפע אירל תוינומדקמ ייעו) 'וכו גגז לש ותונח לע רבעש (?רועל אנינח

 ולקמ אמוסה לטנ םיאנ םילכ לש תורוש תורוש וינפל ויהו םש רמאמה ןונגסו) 'וכו ינפל רבוע היהש אמופל
 ךכ תדביא םיאנ םילכ המכ הארו אב ךממ הנפנ יניאש עדוי התא אל ל"א גגזה ושפת םילכה תא רבישו וירוחאל ולישפהו
 ,ןאכ ל"צש רשפאו ,(ךממ הנהנ יניאש םש ליצו ,'ב ח'ע אמוחנתה אובמ 'יעו ודביא תורוד המכ ה"בקה םהל הארה
 .גגזה :222 דצ א'מ קלח יתפרצה עיימב עייעו ךעידוא ךארא 'יפו רבדמ אמוסבש עמשמ יוכו ולקמב לישפהו לשמה ןושלמו
 םיתורח תיכוכז ילכ ןיטורטייד 'יפו ,'וכו תופוכ האילמ הפוק ודיב היהש גגזל הי'כפ ןמקל ה"'כו ,תיכוכז ילכ השוע ןמוא
 םלתשמ ינא ןיאש ינא עדוי .'וכו אנעדי 5 : 199 דצ סיורקו טורטייד 'ע עי'ומ ייעו (?תשר השעמכ םיארגו תיכוכז לש שוגמ
 וטשפתנ .הנממ ולטרעתנ 7 :'וכו הנא הייד י'מב 18 דצ ליעלו ג"חעו ךנימ יתהגהו ,ינהתמ ומכ ינהמו ,המואמ ךממ
 ליייכב .הלע ורפתיו 8 :יווצמ יכנא םוריע יכ דיפ א'רדפב שרדנ כ ,ןיאליטרע םימורע םוגרתו ,הוצמ אלב םימוריע וראשנו
 הנאות איבהש : יש תחנמב עיייעו ונינפל ארקמב בותכ ןכו טוקליו 'יסופדבו י"כ ראשב היכו ה ל ע יתהגתו * ל ע בותכ

 רעבאב שייר 'צוה הדגא שרדמבו ,םלועל התימ םורגלו השאה תא תיסהל הנאות אצמו שחנה שקב ודי לעש .
 ,התימ םחילע רוזגל הנאות וב אצמו היבקה שקב הדי לע יכ הנאת םדא המש ארק ךכלו ונינפלש רמאמה י"פע שרפמ
 יכבו הללי הנאות ייפ כי'מבו ,'וכו ורפתיו 'פ קידרב םג ייעו ('ד דיי םיטפוש) שקבמ אוה הנאת יכ מיילמ הנאותו
 ,ןינעה לכ שייייעו אמלעל אתיכבו אתילא תייטמאד ו"טפ ףוס ליעל אתיא ןכו (הינאת ןושל הנאות שרפמש הארנו)
 ךורע 'יעו ינואב ונממ יתלכא אל ילמ ביינ ק"יכ ג'המבו םלועל (*הנואת איבהש קתעוה 90 דומע לודגה ימבו
 שרפמו סרוג ('א טייע יחנתל אובמ) אמראפ י'כבו ,רופתו טוח חק ךישעמ תלקלק .ךידבוע תלקלק 9 :ןאת יע ישח
 טוח בס שרפמ יייכ רי'ב 'יפבו ,טייח לש וראוצב יולת טוחה העש לכ רמולכ טוידה לשמ טייח טוח בס יו ל 'ר רמא
 לכה ירהש תאזל ךירצ היה אל אטח אל אלמלאש למעו העיגיב אלא םלועה ןמ הנחת אל 'ולכ רופתו טחמ חק 'וכו
 תורוגח "יסופדה 'יג יפל שרודו .תורוגח אלא 10 : העיגיב אלא םלועל הנהת אלש םיייכב ףסונ ןכו .ושמשל וארבנ
 ינמ תורוגה ירוגה תורוגה ושעיו בופ הקלב שרפמו סרוג ןכו .ןישובלמ לש םינוש םינימ 'ולכ תורוגח רוגה
 ןויכטסא 'ע ךורעב ןכו ,יתנייצש י"כב םג אתיא ליייכבש 'וכו ירוגח רוגח 'יגה ןכא ,השאלו שיאל ןיכירצה םיבר ןישובל
 כ"כא םגו הרוגח כ"כא קחודב ושרפל שיו ,השק ןושלהו לצלצ 'עו (טמשנ ישה ךורעבו ,119 דצ .איח ל"תמעב ייע)
 שרפמ ןכו ,גי'חעו כי'כא ירוגח ייגהו כי'כא רוגח ייגה י'פע ירוגחל רוגה ףסותינש וא ,תורוגח אלא ירוגח וא רוגח
 המ (הרוגח ספדנבו ,םירוגח טייכבו ,א'יכב ה''כ) ירוגח וא רוגח רמול ול היה תורוגח םהל שעיו יי'כ רי'ב 'יפב
 רוגח שרפלו קיידל ןיאו ,גי"יכב אתיל ןכו כיכא הרוגח סרוג וגיאש עמשמו ,הברה םינימ ושעש דמלמ תורוגה ליית

 פ ינורועל. 3 רעל, ') 06916 *) הָנּואה
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 בוט ץעב ורמאנ םירבד 'ג  הרמיז ןב יסוי -ר םשב רועלא 'ר [וגו לכאמל ץעה בוט יכ] ה
 ץעה בוט יכ השאה ארתו דחא קוספב ורמאנ ןתשלשו ,המכח ףיסומו םיניעל הפיו לכאמל
 ץעה דמחנו ,םיניעל הפי אוהש ןכימ םיניעל אוה הואת יכו ,לכאמל בוט אוהש ןכימ לכאמל
 :(א טפ םילהת) יחרזאה ןתיאל ליכשמ רמא תאד ךיה המכח ףיסומש ןכימ ליכשהל

 בושייב רמא יאלמש 'ר ,ול הנתנו םיבנע הטחס ובייא 'ר רמא לכאתו ויריפמ חקתו 5
 שמשה תחת שדח לכ ןיא ךל תארבנ תרחא הוחו התימ ינאש רובס תא המ ול הרמא הלע תב
 ,(חי המ היעשי) הרצי תבשל הארב והת אל סילטיה ךל בשוי תאו התמ ינא אמש וא :(ט א תלהק)
 לכה ,תופועה תאו היחה תאו המהבה תא הליכאה יוביר םגו ,הלוקב וילע תללימ הליחתה ימא ןינבר
 םימי הברא לוחכו עוגא יניק םע רמאו ריהה לוח ומשו רחא ףועמ ץוח ולכאו הל ועמש

 שא ףלא ףוסב ,יח אוה םינש ףלא 'מא ייני יר יבד ןועמש ירב ןדוי ירו ייני 'ר תיבד  ,(חי טכ בויא) 0
 סנכ סיכנד "ע 8 | :כ'פ ןעטקל :סט עוקל 5 :(" 'ס) סנוטס סונככ 'פ סלקק טכדמ ,ס'ספ ןטקל ,זייכ יכ טוקל 1

 :'3 ס"ק ןיכדסנפ ייעו ,ב"יפ לסועט טכדע ,זייקסס 'כ בוי 'קלי ,סט עוקלי | : (יס "יק ד'פ ספכ)

 ,1 םיניעל אוה הואת יכו לכאמל ץעה בוט . . ארתו ,?א] בוט יכ השאה ארתו ,י לכאמל . . יכ וגו --ימ 1
 ותואב ,י תעדה ץעב [ץעב | גופך השלש .ילא [ג | ךררב [ןבל | ך יל .כנאופ [םשב רזעלא ר | ך יל
 אותש ןאכמ . גחופ [לכאמל ---ןכימ 8 | דיל ,כגא [לכאמל ץעה | ך הפי [הפו 2 | 5 יוגב .אךוב ,גְד ןליא
 ,ן [בושייב | פ והבא ,כנאְָד וביא .ן [ובייא 5 | כו ןמיהל [ןתיאל | ןְד תאד המ ךה 4 | כא ל ,7 בוט
 + 87 וילע תאב .?א הלחתב , הלעתכ ,כ'אָוְל הלעתב [הלע תב *6 | יאח ל ,ָך תעדה בושיב .כנָפ בושיב
 המ [אמש וא 7 | ץ) תרחא הוח ךל תארכנו זך ךל . . הוח | אפ התמ ,ן [התימ | זך [ינא] םאש [ינאש | יח יל
 ,יכ סילטא .?ך'א סילטיא ,ן) סילטה [פילטיה * | יא 'ל ךל | גן התימ | ינאו ינאש | יכנאו רובס (י התא) תא
 | ם אוה =. [יוביר | םג | נח יל וילע | יכנפְד תלליימ .אחְו [תללימ 8 | 'ך םילטא .ףְד םילטה ,ל םילטיה
 יבד [ןועמש -- ירו -- תיבד * 10 | יעכְד 'ל עוגא--רמאו | פ ומשש | יכאד ל .עגחופ [ולכאו 9 | ?אז ףועה
 ירב ןדוי ירו . . יבד ,2 ןועמש ירב הדוי 'רו יאני 'ר יבד ,ן ןועמש רב . . ירו יניי 'ר תיבד ,1 ןועמש . . ירו . .
 .(םש) יכְד יאני 'ר יבד ,ן [יינ יריבד | פד יל .ל ןועמש ירב ןדוי 'ר ייני 'ר ימש תיבד ,(בויא) ' ןומיס

 | (סש) י ףוסלו .כ'א ףוסל .ך ףוסגו .ןפ [ףוסב | ףפ יל אוה | ך הנש [םינש ל | .ף יאני תיבד ,ן יניי 'ר תיבד

 | 'אד הנש ,כגזחופ םינש :. ,(םש) י [ףלא
 קחצי ןכו םש םייסמו 'וכו יל השעו שרדב רמאמה רדסנ גייי ייס הייספ ןמקל .'וכו רזעלא 'ר 1 : אהכמ "י 'יס היספ ןמקלו
 תוברב רמוא המלש ןכו ,םעטה ןמ יוכו וישכע הייארה ןמ הנהנ יתייה הליחתב ל"א 'וגו םימעטמ יל השעו רמא
 בתכב יטיש יניב לכאמל בוט אוהש ןכימ םלשנ ל'יכבו ,הז קוספל תלהק 'מב קתעוה םשמו 'וכו תילכוא ובר הבוטה
 ןמיה ל ליכשמ 'מא 'אד 'מכ לייכב ייגה םשו ,רפסה ףוגב ןכ בותכ הייספ ןמקלו ,םיניעל הפי אוהש ןכימ ןכו רפסה
 /'וכו וית םיבנע רמא יאעליא 'רב ייר 140 רצ ליעל ןכו .םיבנע הטחס 5 :נ'חב םג 'יעו ('א ח"פ םילהת) יחרזאה
 ןאכ רמאנ ול הגתנו םיבנע הטחס ירפה ןמ איצוהש הממ וירפמ אלא רמאנ אל וירפ חקתו שרפמ אייכ ר'ב 'יפבו
 : 102 רצ ליעל י'מב ייעו והבא ר"א ייגה פייכבו .(א'י 'מ תישארב) טחשאו םיבגעה תא חקאו ןלהל רמאנו וירפמ חקתו
 הלע תב יתהגהו ,ןינבר 'מארכ הלוקב וילע תללימ הליחתהש אלו וילע האב תעדה בושייב .'וכו בושייב רמא יאלמש יר
 גיעצו ,הל תקפנו ה'רב 158 רצ ליעל י"מב 'יעו ירצב דקנל ךירצ הלעו תאב ומכ תבו ,וילע תאב 'יגהכו תובית יתשב
 : םרוג א*יכ ר''ב 'יפבו ,םירבד תולילעב חלילעב 'יפ ילואו .נ"חעו תחא הביתב הלעתב בותכ םירחא י'כ השלשו לייכבש
 רובידה ליחתמ ט''יכ ר''ב 'יפב) םירבדב ותחיכותש ךותמ המע לכאש דע וילע תאב המרעבו תעד בושייב הלעתב שרפמו
 << לוקל תעמש יכ רמא םדאלו 'פל כ'פ ןמקל לפכנ יוכו 'מא ןינבר דע רמאמה לכו ,(רכו תאב המרמבו תעד בושיב
 % יב א"יכב ןכו ,'וכו ימא הלעתב 'א אייכבו ,'וכו ול הרמא הדע תב (בושיב) בושייב וייכו ל"יכב 'יגה םשו ךתשא
 בושיב 'יגה םש םג 'יסופדו פיייכבו ,'וכ היילע התאב תעד בושייב הלעתב םש איייכ ר"'ב 'יפבו ,המרמב ןוילג 'יפ םשו
 ךורעב קתעוה ןכו ,תרחא הוח ךל תארבנו לייכב 'יגה כיפ ןמקל .'וכו תרחא הוחו 6 :וילע תאב (תעדה בושייב)
 .שרח לכ ןיא :םירפסה ראשב אתיאו ךל תלמ ןאכ יטמשנ לייכבו ,תומוקמה ינשב ןכ סרוגש עמשמו סלטה יִע
 םש ךורעבו ,כ"פ ןמקל היכו ךימסב יתהגה ןכ .סילטיה 7 : תצילמה יפויל ארקמב ושמתשהו ן יי או בותכ ארקמב
 : תיברו הירפ אלב לטב סילטיא שרפמ איייכ רי'ב 'יפבו ,225 דצ םיורק םג 'יעו (' "לב דדב ע"ומבו ידיחי סלטה ייפ
 רבוחמ רמאמה ןאכו ,ךתשא לוקל אלא כ"כא ךתשא ירברל 'וכו םדאלו דחה םייסמ כ''פ ןמקל .הלוקב וילע תללימ 8
 השאה הליחתה וניתובר ורמא ד"המרל ריבמ 566 דצ איגופב קתעוה ןכו יוכו יוביר םגו וירחאלש רמאמה םע
 ןתתו שרודו ,'וכו יובר ם גו לאומש 'מב 'יגה ןכו רכו המהבה תא הליכאה יובר םגו (םש הי'כ) שחנה לע תללימ
 .לוח ומשו 9 : םייוביר םימג םיתא 12 רצ ליעל 'יעו 'וכו היחה תאו המהבה תא םג הליכאהש 'וכו השיאל ם ג
 רייהה לוח ומשו ייגה לאומש 'מבו ,םש הדגאהל רחא ןונגסו (סי'דו י'שריפב 'יעו) אנישרוא ףועה םש םש ןירדהנסב
 לוח שרוש םישרשה יסב קידרה בתכ ןכו ,קרושב ביתכ לוחכ ותנווכו ,ביתכ לוחכ םימי הברא לוחכו 'וכו רמואו
 אירקב 'ב לוחכו רסמנ הרופמבו ,יאברעמל םלוחבו יאדרהנל קרושב םימי הברא לוחכו ימלשורי קיודמ רפסב יתיארו
 ימל רעבאב ש"ר תורעהבו םש בויא יש תחנמב ייעו "וכו ףועה םש 'וכו םימי הברא לוחכו יוכו ינשיל ירתבו
 תדגאה רוקמ לעו ,זעלב (?יציניפ ארקנה אוה ייפ (לוח ומשו) ןוילגב ןמסנ וידב םש בויא 'קליבו ,םש לאומש
 חיימ עיייעו 560 רצ ריח 'יסקעללעביב לעקנעשו בויא לע ושוריפב ןנאמלליד 'יע וניתמוא תלוז םג התוטשפתהו
 יבר רב תדותי 'רו יאני 'ר תיבד ייגח לאומש 'מבו ,185 רצ ליעל ייע .וכו ייני'ר תיבד 10 :219 דצ גימ קלח
 רזוחו הציבכ וב רייתשנו ותלכאמו ונקמ אצוי רואה ףלא רחאל 'וכו אוח םינש ףלא ירמא יאני 'ר תיבד ןועמש
 ותו 'וכו רייתשמו ןיטרמתמ ויפנכו הלכ ופוג הנש ףלא ףוסבלו 'וכו הנש ףלא רמוא ס"בירו] היח אוהו םירבא לדגמו
 לכתו םש 'גו רמאמה כ"ג אבוה םש בויא םינג ןיעמבו ,בוט חקלבו שיייעו עטוקמ רמאמה 'ג לח 'ע ךורעבו ,[היח

 1) 4:6%6. ?) 168106, ']ג0ם1צ.



 ו וככה ו ו 4

 18 ו טי החשרפ תישארב

 רב ינס שניאו שניא לכו  ,םידחא תומלוע וארכת אלש ונממ ולכאת אל םכל 'א אוהו םלועה תא
 עיקרו ןושארב םימש ,וריבחב טילש וריבח רחא ארכנש המ לכ רמא ןומיס 'רב הדוהי :ר= ,היתונמוא
 םיאשד ,אהמתא וימימ תא ןיקיספמ ןניא ישילשב םיאשרו ינישב עיקו  ,אהמתא ןלבוס וניא ינישב
 רוהט ףוע ויז .ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא  ,ישימחב תופועו יעיברב תורואמ  ,יעיברב תוריאמו ישילשב
 ארבי אלש דע ולכיאו ומדיק לכב טולשל לכה רחא םתארבינ םתאו ,המח לגלג אהכמ חרופש העשב
 :[שחנלש וירבד תאר] יונו בוט יכ השאה ארתו ךיהה סכב ןיטלוש ןהו םירחא תומלוע

 ,3"" "סם קסנפ סעוסנס ,('5 6"פ) סט יפככ (סקיפפ , ('5 סימ) יכככק סל 'פ לסקיפפ "עו ,כ'כפ ףופ סנכ ללקיו 4
 :'ִכ ג'פ ב'3 ,ס'" "כ ס'כפ סנכ לנדפנ

 [כגאופד םירחא * | ם/ = ידכ [אלשש | כנ?אפ רמא :י'אְד רמיא | פ ךכל [אוהו | כד ל .יגאחופ [תא 1
 הל רמא |לכ | ןךָפ היתנמוא 2 | א ןמוא ,י שינא ,נכיפ שניא [שניאו שניא | ינאופְד לכד :כ [לכו | יל תורחא

 | י ןיקפפמ .כנאוד ןיקיפפמ | ל עיקר =; [ןלבוס * 8 | 'א :, אוה ירח [טילש | דל .יכאופ [הס | ב1 =
 ,ך ויתוריפ . .ןניא ,7 ןהיתוריפ ןילשכמ ןניא ₪ .ישגא] [יעיברב 4 | ₪ םימ העבש אל ץרא ביתכד , יל , 1] [אהמתא
 | וךרב | 2 המח לגלג ןיהכמ ןהו ₪, [ישימחב | בא יל ,ו וכו [יעיברב תורואמ | ₪ םיערזה תא ןישבוימש
 שי .רוהט [ן דחא] ףוע ,י אוה . . ףוע ידש יז ,ןֶד אוה רוהט םוע ( ויז) זיז ,ל רוהט . . ויז [רוהט --- זיז *
 [ארבי ** | ך הסכמ ,:5 ההכמ אוה ,א ההכמ ,5] [אהכמ | חרופ אוהש | ןפ העשבופ | כא] ומש זיזו

 | ל יל :ם2"ִל .. האו ,יאְד . . התאר [גןפ שחנ -- תאר * | ם וטלשי , ג ןיטילש 6 | ל ארב

 אלש ונממ ולכאת אל סכל רמא אלו 'וכו ארבו לכא הזה ןליאמ (רומלד 'ע ךורעב םג אתיא וארובל 'יגהו) וארוב
 אתעש איה היב 'וכו שחנה רמאיו םגרותמ 'א י"רתב םגו ,'וכו שניא לכו םירחא תומלוע וארבת אָלש אלא ותומת
 אוה רמאמהו ,היתונמוא רב ינס אנמוא לכ םרב ןותומת תממ אל אתתאל רמאו היוב לע רוטלד איויח רמא
 וכו שיאה ירשא שרדב םש םילהת 'מב ונינפלש םירמאמה י'פע קתעוה ןכו ,'וכו התוא הארש ןויכ הדגאה ךשמה
 שחנה רמא יול 'ר םשב ןינכסְד עשוהי 'ר 'וכו שחנ לש ותצעב יתכלה אלש יירשא ר"הדא רמא ר"הדאב רברמ
 הוה תא לטנ.שחנה השע המ יונו ץעה ןמ םילכוא םתא ןיא המל הוחל שחנה רמא וארוב לע ערה ןושל רמא
 םתא םאו וב רשא לכו םלועה תא ארבו ונארָוב לכא הזה ץעה ןמ שחנה הָל רמא 'וכו התמ אלו ןליאה לע הפחדו
 ןכו - ,'וכו היתונמוא רב אנוש ןמוא לכ אלא םיהלאכ םתייהו 'נש והומכ םלוע תוארבל םתא םילוכי ונממ םילכוא
 הער ןיע אלא הז יווצ ןיא הל רמא וב סנכהל חתפ אצמ הירבד ךותמ 'וכו ץעה ירפמו םש א'רדפב הדגאה ךשמה
 אורבל ןילוכי םתא ךכ תומלוע בירחמו תומלוע ארוב השוע אוה המ םיהלאכ ויהת ונממ ןילכוא םתאש העשבש
 'וכו ערוצמה תרות .היחת תאז שררדב רמאמה אבוה םש ערוצמ במ אמוחנתבו ,'וכו עגנו שחנה ךלה "וכו תומלוע
 וארוב לע ערה ןושל רמאש לע ינומדקה שחנב אצומ התא ןכו םש 'גו 'וכו וילע ןיאב םיעגנה ערה ןושל .רפסמהש
 סויב 'וכו עדוי יכ (רעבאב שר תורעהב שייייעו לי'צכ) יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי ר"א רמא חמו ערטצנ ךכופל
 ומלוע תא ארבו לכא הזה ןליאה ןמ ומלוע תא תוארבל שקבשכו וריבח תא אנוש ןמוא לכ הל רמא ונממ םכלכא
 ןינכסד עשוהי ר'א ערה ןושלה היה המו םש ר'י'בדב ןכו ,יוכו והומכ תוארבל ןילוכי םתאו ונממ ולכא םתא ףא
 רמול ליחתה ןליאה ותואמ לוכאל ןישקבמ הוחו םדא ויה אלש ןויכ םדא ינבכ חיסמ תהיה ןושארה שחנה ליירשב
 וארבתו ונממ ולכאת אלש םכתא הוצו ומלוע תא ארבו ארובה לכא הזה ןליאה ןמ ןהל רמא וארוב לע ערה ןושל

 לע ר'הל איצוהש שחנה השעמ השמ שפת םש רייימשב ייעו וכו וילגר ץצק ה"בקה ול השע המו רחא ם
 תא תיסהש שחנה הז תיסמה לע "כו וניתובר ונש ךכ אתיא םש עירזת אמוחנתבו ,י'וכו עדוי יכ ינש וארוב
 ףא תומלוע ארוב אוה המ ותומכ ויהת 'וכו םיחלאכ םתייהו 'וכו ונממ סכלכא םויב יכ םיהלא עדוי יכ חל רמאו השאה
 ר'הל השק יומא ןנבר םש תישארב 'חנתבו ,'וכו ותומכ ןמוא אנוש ןמוא לכש והומכ תומלוע וארבת םתא
 לכו ומלוע תא ארבשכ לכא הזה ןליאה ןמש 'וכו עדי יכ הוחלו םדאל רמאו שחנ דמעש ר"הדא לע התימ איבהש
 ןמקל רמאמה םג ותמגודו ,היתונמוא ינב אנש שניא לכד לשמה קתעוה םש איגופבו ,'וכו ותנמוא ינב אנוש ןמוא
 ב"מ םילהת 'מב ןכו) 'וכו ותנמוא ןב בהוא םכחה ותנמוא ןב בהוא םדא ךל ןיא 'וכו יי" קידצ יכ שרדב ביילפ שיר
 ,(וכו היתונמוא רב ינס שניא לכ רבכמ ספדנה םילהת 'מבו יוכו ותנמוא ינב אנוש ןמוא לכ 'וכו קידצ יכ ייגה 'ו ייפ אי
 ל"והש הדגא שרדמ עי'יעו ותנמוא ילכ 2 דצ ליעל ןכו היתנמוא חי'יכו פיייכב ןאכ 'יגה ןכ םירמאמה ולאב ותנמוא תביתככו
 םימש 'וכו המ לכ הוחל שחנה רמא ןכו .'וכו ארבנש המ לכ ל : 860 דצ בי'ח א"חגאו עדוי יכ 'פל רעבאב שייר
 ןושארב םימש ::יוכו המ לכ ה ל ר מ א ןכ ייגה כ''יכו 'ב א'יכו ו'יכבו ,'וכו םתארבנ םתאו ישימחב תופועו 'וכו ןושארב
 :101  דצו 96 דצו ינישה עיקרב ה"ד יימב 45 דצו וכו םיחל רמא בר הייד י"מב 26 דצ ליעל 'יע .וכו עיקרו
 וניא היגהל קחדנ כ''מבו ,השרפל השק ןיקיפסמ 'יגהו ,םחוליק תא ןיקיספמו םתוא ןילבקמש .וימימ תא ןיקיספמ 8
 ןילשבתמ שמשה חכ ידי לעו  .יעיברב תורואמו 4 :  תיפיב םג 'יעו םיאשדל םימ קיפסמ עיקרה שרפלו ןקפסמ
 התיה אל שרפמה ינפל םגש 'רנו י'כ ר'ב 'פב שרפמ ןכ ,שמש תואובת דגממו ביתכרכ םיאשדהו תואובתה
 ל"יכבו ;םיערזה תא ןישביימש פ"יכ 'יג ןכ ומכו ףסונ שוריפ אוה וז "יגו  ,ויתוריפ ןילשבמ ןניא שרדמב 'יגה
 רחא אתיא רפסה םוגבו ,"'חב תופועו 'דב תורואמ, פסונ דועו ןהיתוריפ ןילשבמ ןניא רחא כתכב ןוילגב הגומ
 שיש שרפמדכו יתהגהש ומכ ןאכ ןמוקמו תודוקנ י"ע קחמנו "ישימחב תופועו יעיברב תורואמ, המח לגלג תולמה
 תופועו יעיברב תורואמ יעיברב תורואמו ישילשב םיאשד ג'יכו ו"יכב 'יגה ןכו .זיזה ומכ המח לגלג ןיהכמ ןהש תופוע
 זיז יתהגה .רוהט ףוע זיז | : ישימחב תופועו יעיברב תורואמו ישילשב םיאשד ייגה כייכו 'בו 'א א"יכבו ,ישימחב
 תחת 'וכו ךל יתרתה ךל יתופאש המ תחת שרדנ םשו בייכפ רייוב הייכו ,א"י 'נ םילהתב ידש דיזל ונווכו ני'חעו
 תא שרופ אוהש העשב סי'ביר רמא ידמע ידש זיו סירה ףוע לכ יתעדי ד"הה אוח רוהט ףוע זיז זיז תופוע רוסיא
 ארקנ המלו ('ב אייל ןיטוג ייעו וכ טיל .בויא) ןמיתל ויפנכ שורפי ץנ רבאי ךתניבמה דתה המח לגלג חהכמ ויפנכ
 אתקיספב) ריאמ ר"א אתיא ימחל ינברק תא אקספמ סש ףסונש רמאמבו ,הזמו הזמ סעט ינימ המכ וב שיש זיז ומש
 ב''בבו ,'וכו ירש זיז הז ךל דגיו םימשה ףועו תומהב הז ךרותו תומהב אנ לאש םלואו (מיר םשב ינת 'יגה ר"'מבבו ר"יספבו
 תורוכב עייעו 'ןכו אוה ידש זיז אוחה ישא בר רמא /'וכו עיקרב הישירו אימב הילוצרק דע םיאקד ארפיצ אוהה םש
 ןאכ םג בותכ לייכב יכ יאור ירחא יתיארו ,החכמ םש יתחגהו 21 דצ ליעל ל"יכב היכו .אהכמ 5 | :'ב זימ

 שז



 / -ב ג טי השרכ תישארב ןדפ

 . ןכ ול רמאו ולוכ םלועה לכב ורזיחו ולטנ ןירמא ןינבר  ,ול ןשיו ץרא ךררב קסעתנ רמא הירוק רב
 0 בשי אל (ו ב הימיי) םש םדא בשי אלו שיא הב רבע אל רשא ץרא ריהה ערז תיב ןכ עטנ תיב
 : םש ןושארה םדא

 תכוכנו ךב חיכוי ןפ וירבד לע ףסות לא ריהה ןגה ךותב רשא ץעה ירפמו (ו--ג
 ךכ ,תועיטנה תא ץצקיו לופי אלש רקיעה ןמ רתוי רדגה תא השעת אלש אייח 'ר ינת , (ו ל ילשמ) 5

 םיהלא רמא אלא ןכ הרמא אל איהו (וי ב תישארכ) תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ היבקה רמא
 |( ,תתימ אה הל רמא ,וילע הפחדו הלטנ תרכש התוא האוש ןויכ ,וב וענת אלו ונממ ולכאת אל
 | 'ר רמא :ונממ םכלכא םויב יכ םיהלא עדוי יכ אלא הילכימב אל ןכ היברקמב תכימר אלד המכ

 . ערוי יכ אלא ןאכ 'תכ ןיא םיהלא םיערוי יכ םהל יתרמא ,איכוטנאב ינולאש וזה הלאשה אמוחנת ד
 ָ ארכו לכא הזה ןליאס רמא ,וארוכל הירוטליד רמוא ליחתה יול יר םשב ןינכסר עשוהי 'ר : םיהלא 0

 ,סייפ נייכרס ,'5 עייכ ןיכדסנס ייעו ,ף '5 ילטמ יכיכמ 'קלי ,ב"קקפס 'כ ילשמ 'קלי , סש עוקל 4 :'5 "5 םוככנ "יעפ
 חיטסכנ סעוסנס ,'ז 'יפ עכולמ ב"מ 6פוסנס ,'ע "יק '5  סילסס טכדע ,זייכ 'כ טוקלי 10 :  03 ד5 ליעל "ע 9  :ג יפ סי'כדפ
 * :נ "סם ב"פ סנכ םועש ,?" "ק סיפ) סיעפופ סנכ סיכנד ,3 "ק עכטכ 'ע "ק עיכזס 'ס "יס

 ,2] [ורזיחו | גזה -. ול ךלחו [ןשיו | ך ץראה [ץרא ל | ן איירק ,1 איד ,כ ד הייד ,'א |הירוק | ן ןב1
 | ח ןאכו | נח יל תיג2 | כנְד רמא ,יאחופ [רמאו | יפ יל ולוכ | 'או לכ לע | יכאְד וריזחהו , ורזחו

 | שכפ רתי | מכח ל תא5 | ך פדא .יגופ  [םרא --םדא |  %אד ץראב ,ג'או ץרא ,יכפ [רשא ץרא
 ,ו רקש תודע הדיעתו הדמעו [אלא -- איהו 6 | ל ןכ [ךכ** | (ילשמ) יכ] העיטנה | מָד יל תא | לע [ןמ
 + יכ ,כא = ןכ [ומא | מ (ילשמ) יכאזָה הרמאו רקע . . אלא . . איהו ,] רקש . . הדיעחו הדמע אלא . . איהו
 | | (םש) '] תרבוע ,א'ָך ץעה ינפל תרבוע ,י הבזנש ,)הךפ תדבש | ך יל ונממ --אל 7 | ך - יכ ףא 'מגח -
 0 | יר'א ל .?א יזח .נזה תימח .מ (םש) יד תתימ ('ְך אלד) אל אה ,כן תיימ אה ,ל יתימ אה [ף תתימ אה *
 | *א תיתיימ ,מ (םש) י'אפְך תתימ ,כ] יהמ ,ךָנְִח הכמ ,י הכמד [תכימד | יא םשכ ,[ המכו 8

1 

 לקמב ,"? היתבירקמב ,(םש) י 'ימב ,ןֶזָד תיתבורקמב .'א היהברקימב ,1ך*אפ היתברקמב ,[בְד היברקמב *
 ,'ב תימת ,ןא תומת , תומית ,(םש) י תתימ ,ך תיתמ = ,י [אל | וףא .מ (סש) יגאפ ךכ | ן לקמב ,ל התיבד
 ,ן הליאשה | א םוחנת 9 | יל הלכימב :מפ הילכמב [(סש) יכנאחוְר הילכימב * | כו יחמ ,גח הכמ
 | ן יתוא איכוטנא ישנא ,פ היכוטנאב | א יתלאש ,ןפ ולאש ,כ1 יתוא ולאש | בגאפ וז | ,) הליאש ,כאפ הלאש
 ,עכ?אד אי- .ם הירוטלד ,ין אירוטליד | 1 רטול | ך םכלכא סויב יכ -.. [םיהלא ל 10 | ך יל [ןאכ 5 | ף יתרמאו
 | ו ל"א ,2 סהל רמא ,גאפ הל רמא | יכגאופך"ל וארוב לע ,נ) [וארובל | ד הירטוליד ,ך'א ארוטליד

 | 5 אונשכ | יכנאפ הז

 םוקמ ןאכו העיטנל יואר םוקמ ןאכ .'וכו עטנ תיב ןכ : 168 דצ ליעל ייעו ול ןשיו עגייתנו .ץרא ךרדב קסעתנ 1 : 568 דצ
 תוכרבב התמגור וז הדגאו ,'וכו תב שי עטנ תיב תמכ הב שי ערז תיב תמכ ('ו 'ד) אלט בוט יפ תלהק 'מב ןכו ,חעירזל יואר
 ךאיה רבע אלד רחאמ יכו 'וכו בשי אלו שיא הב רבע אל רשא ץראב ביתכד יאמ רמאד אנינח 'רב יסוי רד אתלימ םש
 אמיתו ,הבשיתנ אל ר'הדא הילע רזג אלש ץרא לכו הבשיתנ בושיל ר"הדא הילע רזגש ץרא לכ ךל רמול אלא בשי
 וכו תב רבע אל ץראב בותכ ארקמבו ,רחואמה 'ב א'יכמ ץוח יייכ ראשו טוקליו ל"יכב ןאכ ןכו םש םג שבתשנ קוספהש
 7 :ותתגת יפל וסיפדה ןכו כ"מב הגוה רככו ,םש ר"'תדא בשי אלו שיא הב רבע אל ץראב ןאכ שבתשנ ו''דו ר"פדבו ,ל"צכו
 0 אלו ונממ ולכאת אל םיהלא רמא 'גש ערוג ףיסומה לכש ןייגמ היקזח רמא םש ןירדהנסב .'וכו ףסות לא ד"הה 4
 רב תוחל רמול ר'הדא הצר אל 'וכו גייס הזיא םש 'גו וירבדל גייס השע ר"הדאש אתיא א'ונ םש נ'רדאבו ,וב ועגת
 + ובלב תצע לטונ עשרה שחנ היה העש התואב וכו וב ועגת אלו 'וכו ירפמו רמא ךכ אלא ה"בקה לאש ךרדכ
 ונילע הוצ תרמוא תא העיגנל םא הל רמא המע החיש הברהו הלצא בשיו ךלה הוח תא לישכאו ךלא 'וכו רמא
 ןילגרבו וידיב ןליאב עגנו רמע 'וכו עשרה שחנה השע המ התמ תא יא וב יעגת םא תא ףא תמ יניאו וב עגונ ינירה ה"'בקה
 ליאו וילע חווצ היה ןליא ותוא ותארש ןויכ אלא רקיע לכ וב עגנ אל ם'רמוא שיו ץראל ויתוריפ ורשנש דע ועיתרהו
 םא הל רמא בושו (141 רצ ליעל ייעו) וכו ינדנה לא םיעשר דיו וכו ינאובת לא 'נש יב עגית לא עשר עשר
 ךלת גייפ א*ררפב אתיא ןכו ,םש בירנב 'יעו 'וכו תא ףאו תמ יגיאו ונממ לכוא ינירה 'וכו| תרמא תא תליכאל
 תכלה 'וכו התא ףא יתמ אלו ןליאב יתעגנ ינירה השאל רמאו שחנה ךלה 'וכו עשר רמאו חווצ ןליאב עגנו שחנה
 .תדבש 7 :וילע תפחדו הוח תא לטנ אלא ןליאב שחנה עגנ אל ונינפלש הדגאה 'יפלו ,'וכו ןליאב העגנו השאה
 תתמ הנה תל רמא לותה ןושלב .תתימ אה :תיאדב תאצמְנו שרפמש י"כ רי'ב לעב ינפל םג התיה וז 'יגש 'רנו ,חבזכש
 אל שרורש רשפאו ,ונממ ילכאת סא ותליכאב יתומת אל ךכ ותעיגנב תא התמ אלש םשכו .אה הנה םוגרתו ,תא
 יתימ אה רפסה ףוגב בותכ ל"יכבו ,רמאמח הזב תואסריגה וברו ,ת"פיב 'יעו ןותומת אלו תומ אל ןותומת תומ
 רמא רי'תמרל ר'ב סשב אבוה סש איגופבו ,לקמב ייגה ו"יכב םגו .הלכימב אל ןכ חתיבד לקמב תכימד אלד המכ
 וכו תיברקמב יתהגה דועו ,פ"יכ "פע תתימ את יתהגהו ,הילכימב אל ןכ היתברקמב אלד אמכ יהימ אה הל
 תל רמא שרפמו סווג י'כ רי'ב 'יפכו ,היב ןוברקת אלו וב ועגת אלו םוגרתו ,814 דצ ןאמלאד עייעו ,נ"חעו תילכימב
 פע שרפמ תיהע יישריפבו ,ונממ ילכאת םא יקלת אל ךכ ותעיגנב תיקלג אלש םשכ 'וכו הכמ אלד םשכ
 בוט חקלבו ,הליכאב תתימ ןיא ךכ העיגנב התימ ןיאש םשכ תל רמא וב העגנש דע הפחד ונינפלש רמאמה
 םש ןירדהנס י"שריפב םג 'יעו 'וכו ילכאת םא ךכ תתמ אלו וב תעגנש םשכ יכ יארת אלה שחנה הל רמא
 ר"א 9 :רכו לכא הזה ןליאמ ל"רשב ןינכסד י"ר שירדדכו .םכלכא םויב וכו יכ אלא 8 | : וב ועגת אלו ח'דב
 ןושל עמשמו ,ערו בוט יעדוי םיחלאכ םתייהו 'וכו םיהלא עדוי יכ ביתכד הלאשה ןינעו ,ןאכ רגסומ רמאמ .אמוחנת
 ייפב 'יעו םתייהו לע בש ערו בוט יעדוי שימו ,עדוי יכ אלא כ"כא םיעדוי יכ םהל רמא אוהו ,הברה תוהולא םיבר
 לע (' תוליכרו ערה ןישל .הירוטליד רמוא ליחתה 10 :  םיניסה ולאש ה"דב םש י"מבו 62 דצ ליעלו ת"פיבו ר"ב

 1) 0618(ווז8.



 ןדו ב א ג סי השרפ תישארב

 םילגרו הנקכ רמוע היה סיטרקיד רמא הבר איעשוה 'ר ['וגו תיח לכמ םורע היה שחנהו]
 הלודג הבוט ,היה למגכ רמא רועלא ןב ןועמש 'ר ,[היה] סורוקיפא רמא רזעלא ןב הימרי 'ר ,ול שי
 :אבו ךלוה היהו וריב איטמגרפ חלשמ םרא היה ןכ ילוליאש םלועה רסח

 ב רב אננח 'ר רמא ןנה ץע לכמ לכאת אל םיהלא רמא יכ ףא השאה לא רמאוו
 5 רמאיו שחנ ,ןמהו חרק תדעו םיפואה רשו שחנ ןה וליאו ,ףאב ורבא ףאב וחתפ ןה העברא ןסנפ
 אל ףא חרק תדע ,(וט מ תישארב) ימולחב ינא ףא םיפואה רש ,םיהלא רמא יכ ףא השאה לא
 : (בי ה רתא) הכלמה רתסא האיבה אל ףא ןמה ,(די וט רבדמב) ץרא לא

 ג ןופלח אבא ,החישה התואב םרא היה ןכיאו יוגו ץע ירפמ שחנה לא השאה רמאתו ב

 לסקס םכדע ,ס''פפ ןטקל ,ויככסס 'כ לסקס 'קלי = ,ציכ יכ טוקלי 4 = : פ'פ כילדס ,יכ כ"כ ןיקדקנפ 5 | :סט עוקני 1
 :וייכ 'כ עוקלי 8 =: (5'* 'ק) 05 ףל 'פ לתק6 פדנסו

 | כ ףוקז : גפסוט- ,ךפיטרקד ,1ך סוטה ,1יִר'או סוט- ,ז) [סיטרקיד | 1ךעע היד ,?ךא איעשוא ,כ2] היעשוה 1
 | ול ל [ירכנאפד היה * | םסווקיפא | יעדויה ,ך היה .כנופ [שי 2 | 'א םדאכ .-, [םילגרו | יד המוקב [הנקכ
 | יראפְד אלמלאש ,ן ילמליאש | א שהנ :כִנְו שחנה [סלועה 8 | ף שחנה היה .יכנ'א הזה [היה | 'אְוַּפ רמוא
 ,'א ןינח .(רתסא) ו"ֶאְוְד אנינח .2 אנניח :נזה [אננח 4 | | ן וילא ₪ [אבו | ל חילשמ [הלשמ םדא **

 | יגאד ותתפש .כחופ|וחתפ | יכ'אופ ל ןה | (םש)י אפ [ןסנפ 5 | אךןב .(סש) יכגופ [רב | פ אייח
 [ופלח | יכאחד העש ,גו העשה ,םף [החישה | יח ןושארה םדא ,1| םדאה 8 | ]א שחנה | ודבאו

 | דך ל יא אפד .?אז] יפה ,נ] ייפליח .ם ופלח

 ליעל י'יעשוה יר שרודש ומכו תויחה לכמ (' אלפנו הלועמ ושוריפש ל"ג  .סיטרקיד 1  :'וכו היה ותְלודג יפל קיתעה
 הנוממ היה סוטרקיד שרפמו סרוג ייכ ר"ב ייפבו ,י"מב ש''ויעו שחנה הז 'וכו ץראה תיח תא םיהלא שעיו 84 רצ
 היה םדאכ םילגרו הנקכ ףוקז דמוע סוטרקיד (תויחה לע הנוממל איייכ ר''ב 'יפב) הנוממל ןירוק ימורב תויחה לע
 ךופיהב ףוקז התארוהש סיטרקיד ןכ שרפל ןיאו ןינָעה יפל 'יפ אוהש וא רחואמה כיייכב ףוקז 'יגה 'עבונ הז 'יפמו ,ול
 תלמל םירזו םינוש םישוריפ דועו ,תויחה לכ לע ןודאו ףוקז ושאר 'יפ כ"מבו ,סיטרקד 'ע ע"ומב שרפמש ומכו (? תויתואה
 ןמקל ותמגוד 'וכו הנקכ דמוע היה איעשוה 'ר רמאש המו ,219 דצ סיורק 'יע ר"בב ןאכ קר האצמנש םיטרקיד
 היחו המהב לכ לע ךלמ אהתש ךיתישע ינא הי'בקה ול רמא הבר אייח 'ר םשב איעשוה 'רו יסיא 'ר רמאמב כיפ
 יתרמא ינא םוקמה ול 'מא דיפ הטוס אתפסותב ןכו 'וכו םדאכ תויממוק ךלהתש ךיתישע ינא 'וכו התשקיב אל התאו
 א'ונ גי'ירדאו יב 'ט הטוסב םינוש םייוגישב ןכו 'וכו הפוקז תמוקב ךלית יתרמא ינא 'וכו היחו המהב לכ לע ךלמ היהת
 .ול שי םילגרו :('ח ו'ט-תומש) 'וכו ובצנ םימ ומרענ ןושלמ הנקכ דמוע סורע שרורש רשפא) ,י'מב םש ןמקל ייעו איפ
 םעו .היה סורוקיפא 2 :כ''פ ןמקל אתיאְכ 'וכו וילגרו וידי וצצקו תרש יכאלמ ודרי ךלת ךנוחג לע ה'בקה ול רמאש העשבו
 ןאכ ונינפלש תודגאבו ,כ'פ שיר ןמקל 'יעו ןותומת תומ אל רמאו וארוב לע םירבד ןגירו ךפיתש ותמכח םימורע
 םשו ,הז קוספל עייבארב 'יעו) ותיפה ןטשהש וא ןטשה אוה ינומדקה שחנהש ללכ רכזוה אל שחנ תשרפב רי'בב
 איהש ק"דרה בתכ ג"יפ אירדפבש הדגאה לעו ,(וליבשב רבד ךאלמ קר רבד אל שחנהש ןואג ס"ר תעד םג איבה
 הייבקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה םש הדגאה לי'זו תורתסנהמ
 לאמס היהו וב ןילוכי ונא ןיא וארוב ינפל אטחיש םדא לע הצעב םיאב ונא ןיא םא ורמא 'וכו והעדתו םדא המ 'וכו
 ינש שחנכ ערהל םכח אצמ אלו הי'בקה ארבש תוירבה לכ הארו דריו ולש תכה תא חקל 'וכו םימשבש לודגה רש
 סופל קחשת םימלועה ןובר 'וכו תחווצ הרותה התיהו וילע בכרו הלעו למג ןימכ ותומד היהו 'וכו םורע היה שחנהו
 םש דועו ,'וכו לאמס לש ותעדמ אלא השע אלו רבד אל רבדש וירבד לכו השעש וישעמ לכ שחנה ךכ 'וכו ר'הלמ ובכורלו
 תמחו 'וכו השאה ארתו 'פב 'א י"רתב אתיא ןכו) 'וכו הדגנכ אבש תומה ךאלמ התארו ןליאב העגנו השאה הכלה
 ץצקו םימשה ןמ ןתשודק םוקממ ולש תכה תאו לאמס תא ליפהו דיפ םשו ,(וכו אתומ ךאלמ לאמס תי אתתא
 תאנק י'ע דיכ 'ב המלש תמכח 'סב בותכש המב א'רדפבש הדגאל זמר אצמנ רבכו ,'וכו ורראו שחנ לש וילגר
 רמוא הדוהי 'ר ערה רצי אד רמא קחצי 'ר שחנהו רהוזה רפסמ קיתעה הז קוספל יטאנקרבו ,םלועְל תומה אב ןטשה
 רצי אד 'וכו שחנהו סש דועו 'וכו שחנ לע יזחתיא לאמסו דח אלוכ יאדו ןול רמא שירד הימקל ותא יאדו שחנ
 םהלש היסנכה ירומו ןויליגנואה ירפסבו ,'וכו אמלע לכל אתומ םרג תומה ךאלמ והיאד ןיגב תומה ךאלמ אד ערה
 סיזענעג איד .ןנאמלליד 'יעו | ('ב יכ 'ט ביי ןויזחהב ינומדקה שחנ ארקנו) ןטשה אוה שחנהש וז הטשב ופפת
 :םלועה תא שחנה רסיח 'יפ שחנה רסח 'יגהו .םלועה רסח 8 :150 דצ גימ קלח ח''מב עיייעו 81 דצ ('ג ארודהמ)
 ותמגוד רמאמחו ,ותמיא בורמ ומעמ לזוג ןיאו םוקמ לכל ודיב (?הרוחס חלשמ םדאה היה ללקתנש .ןכ ילוליאש
 לכ שחנ ללקתנ אל אלמלאש םלועה ןמ דבאש לודג שמש לע לבח רמוא איסנמ ןב ש"ר םש ןיררהנסב אתיירבב
 'וכו ול איבהל םורדל ורגשמ דחאו ןופצל ורגשמ דחא םיבוט םישחנ ינש ול ןינמדזמ ויה לארשימ דחאו דחא
 אל וליא רמוא רזע לא ןב ןו ע מ ש יר 'וכו שחנה ללקתנ אל וליא רמוא יבר םש ביונבו ,םש איונ נ'רדאב עו
 אננח רי'א 4  :'וכו דחאו ןופצל דחא ןכירדמו םישחנ 'ב ול הנוק םדא היהש םלועל ול היה לודג ןוקית שחנה ללקתנ
 ,ותומילשב םש אבוה רמאמהו 'וכו ףאב וחתפש סה 'ד ןומיס 'רב .אנוח רי'א ל"יכב 'יגה ח'פפ ןמקל .ןסנפ רב
 העברא אמתס היל סירג רתסא 'מכו ,אעטיק ראשו ףאב ודבאו ףאב וחתפש םה 'ד אמה ר'א םש 'יגה 'יסופדבו
 וחתפ העברא םש 'גו ןנבר ונת ןושלב ןאכ ר"במ רמאמה קתעוה רעבאב ש"ר ל"והש רתסא תדגאבו ,'וכו םה
 ןורחב ודבאנ פאב ודבאו ,בוט חקלב 'יעו רובדה תלחתב ף א ןהב רמאנש .ףאב וחתפ 5 :'וכו ףאב וקלנו ףאב
 ש .החישה התואב 8 :וירחא וסיפדה ןכו ודב אגו היגה כ"ימבו .ודבאו כ''ג "יגה י"דו ר"פדבו ,ה"בקה לש ופא
 םש עטקנ 'יסופדב .'וכו ןופלח אבא : החיפה העש התואב תואחסונה יתש וברעתנ םש איגופבו ,הוח םע שחנה
 הבא םש ייגה ל"יכבו ,'וכו הדלונ הרתי המואת היירוק ןב יופלח אבא רמאד בי'פפ ןמקל םש ןוכנלו . ,ארומאה
 גי'ח אי'הגאו גיחעו (העשה התואב םש 'גו) איירוק רב אפליח רב אבא ןאכ קתעוה בוט חקלבו ,היירוק רב ופלח

 3) 0%0(0(ז06. ?) 00062106. ") 6%.



 א ג טי השרפ תישארב 10

 ,הארתה ךירצ םכח דימלת ןיא 'א 'ר  ,םדא ינב לע אלא ןייוצמ ןירוסיי םה ןכיהו ,הילע  תיבבא
 לבא ,םידבא םה האמיק םה םימחפתמ םא ןאש תיבמ ןיאבה םיקדה ןתשפ ילככ | ןנחוי 'ר רמא
 םלועבש גהונב ,אנחיש אלמנ םופל לאעמשי 'ר ינת ,ןהימד המכו ןה המכ ןילבראה ןתשפ ילכ
 יטייא רמא הנרחו בט רמחו הייקנ התיפו ילצ דפוק יטייא רמא רח ןיליפקל ןיסנכנ םדא ינב ינש
 ינת  ,הבר איה תיל ןרחוא לעו הבר יכילע יוה קזנתמ אלו לכא ןרו קזנתמו לכא ןיר  ,ןידרתו החיפ
 :לכמ רורא לכמ םורע ותלפמ התיה שחנלש ותלודג התיהש יפל ריאמ 'ר םשב

 ,יפ דיק יפ וייס םונופכ ,י3 גיי סעוק ,סיילק 'יפ קסנפ יכפכ 8 : 'כ 'ע '3 'ר סוכע ,'3 נ"ע '6 ס'מ '3 'ס ןיכדסנס 1
 : סייכ 'כ 'קלי 6 : נ"פ 'סבכ .סככ

 ,*ך תיכאכה ,?ך (?) תיבבח ,ָך כתה ,1ך תיכחח ,] תיכאבא ,ש] תיב אבא ,1א תיבאבא ,ע*א [תיבבא 1

 ,?רו [ןירוסיי | ךןיאו .ע'א ןכיהו ,י סה ןכיה | ך וילע האב ,יא וילע ,עגופ [הילע | י תיברהו ,פ תינהבא
 - [םדא | ?ךיא ינב לצא ,יכלא ינכנ | יעכנאד 'ל :פ אלה ,רֶו [אלא | פ ןירוסיה ,יִא ןירוסייה .עד ןירוסי
 | י ןיא רבח [םכח דימלת ןיא | 5 'א בר ,י*ךכנ'אַוְד רמא בר [א 'ר | ?א וילע הבר םדאה תער יכ ד"הה

 | ןהע- ."רעגאפד ישמיק | עד ל .גאפ ןח .יכו [פםה | י'אל ילכב [ענ'אופד ילככ * 2 | ןפ היירתה
 , * [ןילבראז -- ע ןופגה ₪ [ןתשפ 8 -- ₪ ןיד 1 םידיבא ,נ) ןידבוא .ירָו ןיד ,1ך"7 םידובא :אפ ןידבא

 המ םה המ [ןהימד --המכ | 'ע לבואמ ןיאבה ,םפ ןייד ,ע םיילכראה :כנ?א סיד /ד ןח :ר'או םיד

 תינטקו רבק תפ לכא דחא תונחל וסנכנש םינשל ןהימד . . המכ ,ץ וימד ןהמו ןהמ דחא ומחיפ םא ,] םהימד
 קזנתמו ןילילק ןילימ לכא ןיד הלוח אציו ןשי ןיי התשו ןמש רשבו הייקנ תפ לכא דחאו אירב אציו ןינוצ התשו
 ינבב ןירופייה ןה ןכיא וילע תיבבע למג וא וילע תיבבע רומח 'א ךימימ תיאר ךכ קזנתמ אלו ןירב ןילומ לכא ןידו
 ,ך ותייא ,ן וטייא .?אפ יתיא ,יעכ יתייא | 'א אלופקל ,כנופ ןויליפקל 4 | ל אנחש [אנחיש** | "7 םדא
 ,יכ'א אנירחו :.פ [הנרחו | י'או תפו ,?אָד אתיפו .ם התפו ,5 [התיפו | ךכ'אפ רפוק | א יל יתייא

 ,2?אד אתיפ ,פ התפ ,| [התיפ 56 | 'א יל יתייא ,.יכנאפד יתייא .] [יטייא | ?אָוְד דחו ,) אנירחאו

 /ופ יכיילע .1 [יכילע | כו קזנתמו | ןידו | ] ןידירטו 'ל ןידרטו .?א ןוידותו [יכנ'אְד ןידרתו * | 'א תפ

 ,כגלאופ ןוחא | כ יבר אוה ,ך הבר איה ,נ] יבר ,'א אבר .*אפ [הבו | אד ןיד לע .כיל דח לע

 | םהבו - [שחנ | ירעאד ל .ל איהש [כנזחופ התיהש * 6 | כ יגר ,'א אבו | כנא אוה | 'א ןיד

 | 5 הבר ₪. [ותלפמ | פ יל .רך*אְד היה .ך התיה ךכ ,יעכנ'או [התיה

 זיו קלח חיימ ייעו) תקייודמ ךורעה 'יגו תשבושמ וז 'יגש הנוהכ רתכ לעב ריעה רבכו ,וילע האב (נ"חעו תיככח
 ןירוסיי ןיאו דוע ףסונ 'ב אייכב .םדא ינב לע אלא 1 :וילע האב םיככח המכ רתוי שבתשנ םישדח םיסופדבו ,(257 דצ
 בואכמ וילע ףיסומו .'וכו ךירצ חת ןיא איר | :ר"ב 'יפמ עבונ שוריפ אוהו ,'וכו תער יכ די"הה 'וכו אלא ןייוצמ
 בימק י'הבמב םג 'יעו) רמא ב ר אלו רמוא וא רמא יבר תיר אוה 'א 'ר ל"יכ תביתכ יפלו ,תעד ףיסומ אוהש ייע
 ימב היכו (םע בר םש שבתשנ וידבו) תלהק 'מב כ"מב היגה ןכו רמא בר ןכ 'יגה יתנייצש םירפסה ראשבו ,('ב
 תוכמו ןירדהנס אתיירבבו ,(רעבאב שיר תורעהב שייייעו) ןירמ א ןי נ ברו 'יגה םש י"כב ןכא ,'יסופדב לאומש
 גגוש ןיב ןיחבהל אלא הארתה הנתינ אלש יפל הארתה ךירצ ןיא רבח רמוא הדוהי 'רב יסוי 'ר אתיא םש
 ןיסגה ןתשפ ילכ לבא הבורמ ןדספהו םיפויו םהיארמ תחשנ טעמ ורחשנ םא .'וכו םיקדה ןתשפ ילככ 2  :דיזמל
 קתעוה רמאמה שירו ,םיטעומ םימדב םינקנש םהימד המכו םה המכ ךכב המ םימחפתמ םא םג לבראמ םיאבה
 ךורעבו םש עיומב 'יעו (ליעל יתקתעה ךורעב אייס 'יג)) םי יל כ ר א ה םש סרוגו לכרא 'עב ופוסו םחפ 'ע ךורעב
 ימ לכש וז החיתפבש םיומאמה לכב לשמנהו ,219 דצ עיפארגאעג רעיוביינו 191 דצ ןילמ ךרעבו לברא 'ע 'שה
 ותלודג יפל שחנה ךכו ורבחמ רתוי ספתנ אוה ועבטב וא וחכב וא ותומילשב וא ותמכחב ורבח לע הלענ אוהש
 :ףכו םיקדה ןתשפ ילככ ןגהוי ריא כ'ג הנוכנה 'יגה כ'פ ףוס ןמקלו ,לכמ רורא לכמ םורע ותלפמ התיה
 יואשמ וילע ןינתונ למגה יפל י'כ ר"ב "פב שרפמ .וכו אלמג םופל 8 :111 דצו 71 דצ ליעל 'יע .האמיק
 םוגרתב (ו גיי תישארב) 'וכו תבשל ץראה םתוא אשנ אלו יואשמ אנחיש הער וילע ןיברמ םדא לש ותמכח יפל ךכ
 רבעתיו שרדב םש ירפסבו ,'ב ןחש 'ע ךורע עייעו ע''צו .י"רתב תרחא 'יג ונינפלו ,כ"ע ןוהתי תניחשא אלו ימלשורי
 םופל טוירה ל ל ש מ רמוא לאעמשי 'ר היה ןאכמ הרומח הריבע ידיל אובל םיקידצה תא םיחינמ ןיאש ךל בר וכו
 םש ייישריפ) 'וכו אלמג סופל לאעמשי 'ר יבד אנת המל ךכ לכו 'וכו ךל בר שרדב כ'ג םש הטוסבו ,'וכו אלטג
 וכו םופל יש גי א יר מ א ד כ 'א זיס תובותכבו ,(וירחא קדקדמ ותקדצ יפל ןאכ ףא ואשמב ןיברמ למגה חכ יפל
 פייג עי'יעו יתהגה ןכו ('ב אייכמ ץוח) םירפסה ראשב ןאכ היכו אנ ח יש אתיא תומוקמה לכבו ,'א דיק םש עי'יעו
 דח :י'ז לפק 'ע ךורעו ג'חעו רי'ב 'יפב ןוילפק שרפמש ומכ ןייו םחל רשב םש ןירכומש (' תונח .ןיליפקל 4 :102 דצ
 קוזנו לכוא הז (?ןידרתו רביק תפ איבה רמא ינשהו בוט ןייו הייקנ תפו ילצ רשב (? תכיתח אבה רמא דחא .'וכו רמא
 278 רצ ןעמאננעצנאלפ ףעל עייעו יימב שייייעו 92 דצ ליעל חיתיטייא ומכ תיייטב יטייא תביתכו ,קוזנ וניאו לכוא הזו
 רחא לע < .'וכו יכילע יוה 5 :ותייא שבתשנ םשו ,רפוק כ''ג 'יגה ו"דו ר'פדבו ,516 דצ סיורקו 'א דפק 'ע ךורעו
 יפל 6 :תרז הלמהו ,גיייכו וייכו פייכ י"פע םג תמייוקמ יכילע "יגהו ,הבר הניא ינשה לעו םדאה תער הבר
 החיתפה םויס הזו ,ני'חעו יתהגה ןכו 'וכו התיהש יפל ,דיתמרל ר"ב םשב 565 דצ איגופב קיתעה ןכו .'וכו התיחש
 ותכמ התיה ךכ רתוי שחנ לש ותמכה התיהש יפל םש ייגהו ,תלהק שרדממ הכומ ןכו ,תלהק 'קליב קתעוה כ'עו
 תמ יפל לאומש 'מכו ,הדשה תיח לכמו המהבח לכמ רורא אוה ךכיפל 'וכו לכמ םורע היה שחנהו 'גש ותמכח יפל
 לש ותמרע (יפל ל'צו) ינפל לודגה 'דמב ןכו ,שייייע וכו שחנהו בותכש יפל ותכמ התיה ךכ שחנ לש ותמרע התיהש
 בוט חקלבו ,וירחאלש סע הז רמאמ רביח סיטרקד 'ע ךורעב ןכא ,'וכו לכמ םורע וב 'תכש יפל ותלפמ התיה שחנ

 י) גםהְמגוס| אטחַָף1שוס<- ') אסח₪0(סש. ") 0146ת-)[גםַא010, 361886001.



 199 אנ לכפ 1 סי חי השרפ תישארב

 : שחנלש ותשרפב קיספהל אלש ןנח רפכר בקעי 'ר ךמא ,הל

 טי השרפ
 (חי א תלהק) בואכמ ףיסוי תעד ףיסויו סעכ בר המכח כורב יכ/םורע היה שחנהו (א

 וילע ףיסומ אוה תעד וילע ףיסומ אוהש ירי לעו ,סעכ וילע הברמ אוה המכח וילע הכרמ םדאש ירי לע
 יתפסוה תעד ילע יתפסוהש ידי לעו סעכ ילע יתיברה המכח ילע יתיברהש ירי לע המלש רמא ,בואכמ 4

 הילע המח אצוי הז רומח רמוא ךימימ תעמש  ,(ןירוסייב יתיברה תערב יתיברהש ירי לעו) בואכמ ילע

 א .

 סא

[ [ . 
 :"זייפ :לסועש םכדע , (ס"י ') בלב יכ 'פ םגסק עלדע ,ז'קקספ 'ל פיסק 'קלי 2

 | ופנינ | כגאפדיל ₪ גיתכ /ן [יכ 2 | ירכ'אד ןינח .לרופ [ןגח | ליל [בקעי ** | א ם1
 ,ן .[וילע | ו ףיסומש | 5 יל וילע | יכאופ יל אוה | גפ יל וילע 8 | ל ףיסומ [ףיסוי ** | ל ףיסומ [ףיסויו **
 | כנא יל [ילע | (י סיעכהל יתיברה המכח יתפסוהש) כנא יל [ילע 4 | יכ?או יל וילע | יא יל אוה | יכנאד יל
 | י תיאר [תעמש | יל ןירוסייב -- ידי לעו | ךא יל [ילע 5 | .ך המכה [תעד | פגו ל :רא יל [ילע
 | לאו ךרדה לע ,י'א ךרדל ,פ קושל -. [אצוי | .י יל הז | יא יל ,] םירמוא .ל יא [רעכ'אוד רמוא *
 | י המח :א וילע הנצ וילע המח ,ְד וילע המח וילע הגיצ ,ן וילע המח ,עגפ [הילע המח

 העשב שיינבו 'א ו'מק תבשב ורמאש ומכ תמאב חילע אבש תרחא הדגאו ,א'פ א'ונ נירדאו 'ב 'ט הטוס 'ועו 'וכו הוח
 ןיאושנ ןושל ינאישה שחנה ביתכד הילע אב לוכאל הצע הל ןתנשכ י'שריפ םשו 'וכו אמהוז הב ליטה הוח לע שחנ אבש

 בכור הילע אב אהיא (ה"ל 'ר תישארב 'קליב קתעוהש ומכ) א"ַכּפ א"רדפבו ,ינומדקה שחנ היד םש הטוס * שרפ םג'יעו <
 171 רצ ןמקל י"מבו ג'יפ שיייעו לאמס ונייה שחנה ככורו ,'וכו לבה תא הרבעו םדא הלעב כ"חאו ןיק תא הרבעו שחנה

 ,ם ח ל הואתנ 'יסופדבו ליייכב 'יגה היפפ ןמקלו ,שחנ 'ע 'שה ךורעו 88 דצ ג'ח דומלת תיבב שאמר רמאמב ץעייעו
 איבהש הללקבו .שחנ לש ותשרפכ קיספהל אלש 1 :םהרבאל רוכזב שייייעו םהֶל הואתנו 'וכו שחנהו 'פ ת"'הע י'שרב .ןכו

 ארקיו םש ומדקש קוספה ןכא ,רחא ןינעב םייסל ידכי השרפה ףוסב םש 'וכו םיהלא י"י שעיו קופפה ביתכה ךכיפלו םלוע
 רפכד ב ק ע + ר''א יתמלשהו ,איויח ןושל הוח כ'פ ןמקל ושרדש ומכ השרפה ןינעמ כ"ג אוה 'וכו הוח ותשא םש םדאה
 :שחנ תשרפב קיספהל אלש לי'יכב 'יגה םשו ,ה'פפ ןמקל היכו ('ב א'יכמ ץוח) םירפפה ראשב אוהש ומכ "כו

 ריעב הנידמה ירפס רצואב ןומט י'כ ר"ב קתעה םג ידיל אב תעכו ;חיי ישרפ 'בו 'א א'יכב .ט"י השרפ
 ךליאו וז השרפמ :(] 'יסב) ןייצאו ,ןאמיירפ א"ר ידידי י"ע ותואיצמ יל עדונ רשא (92 יטנעירא ץבוק) טראגטטוטש
 הקתעוה ,תחיתפה לכ .'וכו המכח בורב יכ 8 :רפסה ףוסב םילשא חיי דע 'א השרפבש ייגהו ,הז י"כ לש "יגה םג
 םשמו 'וכו ,ןתערל המכח וברהש שייו ןתבוטל המכח וברהש שי רמאמה םש דוע ףסונ הפוסבו .הז קוספל ילהק שרדמב
 אוהש ןמז לכו סעכב הברמ המכחב הברמ םדאש ןמז לכ תלהק ימב ןונגסהו ,ז"פ לאומש שרדמב ןינעה לכ .קתעוה
 רמא בר ןירוסייב יתברח תעדב יתברהש י'עו סעכב יתברה המכחב יתברהש י'ע המלש רמא ןירוסייב הברמ תעדב הברמ
 תמכב ןהמ דחא ומחפתנ סא 'וכו ןתשפ (נ'חעו ו"דב ה'כ) ילכב ןמחנ רב לאומש 'ר רמא הארתה ךיוצ ןיא חיית
 תונחל וסנכנש םינשל די'הלמ ןהימד המו ןה המ ןהמ דחא ומחפ םא לבראמ ןיאבה ןיסגה ןתשפ ילכ יושע אוה ןימד
 ןילימ לכא ןיד הלוח אציו ןוטרגא ינימו ןשי ןיי התשו ןמש רשבו הייקנ תפ לכא דחאו תינטקו רביק תפ לכא דחא
 ןירוסייה ןכיא אלא וילע תיוע למג וילע תיוע רומח ךימימ תיאר ךכ קזנתיא אלו ןירוב ןילימ לכא ןידו קזנתיאו ןילילק
 ונממו רי'בב םג הז ןונגס היה תלהק 'דמ לעב ינפלו ,'וכו ריאמ יר םשב ינת 'וכו לאעמשי 'ר ינת םדא ינבב ןייוצמ
 רפסה ףוגב ל"יכב אבוהש רמאמהו (ןאכ ונינפל רתוימ אוהש) 'וכו תעדב יתיברהש י'עו ל"יכב ףסונה רמאמה עבונ
 גהונב 'וכו סה ןכיהו 'וכו ךימימ תעמש םירמאמה םוקמב אוה הז רמאמו) 'וכו תונחל וסנכנש םינשל א'פ םשב
 וגו ךימימ תיאר  טוקליבש ייגה ןונגסה ותואכ ןכו ,(תלהק 'מב ומכ א"פה יפל םירמאמה ררס כ'או 'וכו םלועבש
 םג ייגהש ומכ לי'צש וא וייכ 'יג םג 'יעו ןהימד .המו ןה המ םש לי'צו) 'וכו ןהמ דחא ומחפ םא לכרא 'עב ךורעה
 לי'צ לייכבש א'ס ייג י"פעו ,לבראמ ןיאבה ןיסגה ןתשפ ילכ םש ךורעב א"ס 'יגו (וימד ןה המו אוה המ ש"מב
 שררמבו ,ש"מב םג 'יעו | וכו לכא דחאו [אירב אציו ןינוצ התשו] תינטקו רביק תפ לכא דחא תלהק 'מב
 וניפלש רדסהכ ןכא| תלחק 'דמ ןונגפל בורק ןונגסב קתעוה המהבה לכמ 'וכו רורא 'פ 95 דומע לודגה
 ('תויעוע חז רומח ןירמוא ךימימ תעמש םיבואכמב הברמ 'וכו המכחב הברמ םדאש המ לכ "וכו בורב יכ ה"שז ל"הזב
 ר"א 'וכו ח"ת ןיא ןירמ א ןנ בר 'וכו ינבב אלא ןייוצמ ןירוסי ןיא יוה וילע תאב (?תיבאבא הז למג וב ולע
 דמוע אוה םיזוז הברהב םהמ דחא (םחפתנ קיייכב) םחפתמ םא 'וכו ןתשפ ילכ םלועבש גחונב יאחוי ןב ןועמש
 ינב ינשל הינחיש יוכו לאעמשי 'ר ינאת וימד ןה המו אוהמ ןהמ רחא םחפתנ םא לבראט ןיאבה ןיסגה ןתשפ ילכו
 ןל ואיבה רחאלו הלוח אציו לכא ןיטסוגרא ינימו ןשי ןייו ןמש רשבו הייקנ תפ ואיבה ןהמ דחאל תונחל סנכנש םדא
 לכמ ומצע רומשלו שיגרהל תעד וב ןיאש .הז רומח 5  :'וכו ריאמ 'ר רמא אירב אציו לכא תוינטקו ער ןייו רביק תפ
 ,'א זילק תבש המח ותצלח ומכ 'יפ (? המחו ,תחדק ילוחבש רוקו םוח .'וכו הילע המח :םיבואכמו ןירוסיי וב יא .קזנ
 וירבדכ אלו ףעל ח"אר ידידי יל בתכ ןכ) ס"לב אתיבבק 'למ אוה (*תיבבאו ,69 דצ בי"ח ל'תמע 'יעו אתמה ר"'אלבו
 תראשנ היל ע תלמו תיבבאו המח ק"הלל קהעוהו חילע אתיבבא הילע אתמח היה רמאמה רקיעו (סיורק לש ורפסב
 א'אבו ,תיכאכח א"ס םשו ,ר'פדב הייכ) רוק תיב אבא תחדק ילוח הז המח םפדנה ר''ב 'יפב שרפמ ןכו ,ימרא לקשמב
 'ע ךורעב חיכו ,דרגח לע רפסה בתכב הנושארה תיייבה .תיבבא תלמב בותכ ליייכבו ,(תיבאכא יישר 'יגש ריעה
 םוחו רוק דילפ ןמ קתעוה םשו (ףסונ ייפ אוה וילע הניצ 'יגהו) הילע תיבבא חילע המח אצוי הז רומח 'יגה תיבבא
 גיינפ ןמו (ני'חב שייייעו שבתשנ לי'יכבו ,תיכאכח המח סש 'יגה ו''דבו) תיעועו א"ס תיבבאו תמה (ב"'כ 'ח תישארב)
 רמאמה ךשמהמו ,(נ"'חב שייייעו תינבכעו שבתשנ לי"יכבו ,תיבאכאו המח ו"'דבו ,ריפרב םש ה"'כו) תיבעבעו המח
 תלוחה ךרד ןכש תמחה ןמ םימח ולכיו 'תכד ןכש ךל עדת 'וכו המח וב תסנכגו הער ןיע ול הסינכהש דמלמ םש
 ל"ר) ייככה וילע המח וילע חניצ ןאכ 'יגה ו"דו ר"פדבו ,תחדק ילוחל ונווכש כ"ג עמשמ 'ןכו העש לכב התוש תויהל
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 הכ ב חי השרפ תישארב 1-0

 שש ןתוולשב וניתמה אלש ןה השלש רועל יר רמא 'וגו םימורע םהינש ויהיו (הכ
 ואב אל וששובתי אלו ןושארה םדא ,ארפיסו לארשיו ןושארה םדא ןה וליא  ,תועש
 ארסיס .תועש שש ואב (אבלתמש) השמ ששוב יכ םעה אריו לאושי ,תועש שש
 ,תועש 'רב תועש 'גב אובל רומל היה םוי לכב (חכ ה םיטפש) אובל ובכר ששוב עודמ
 ךווצ הוה אל ,םווע היה שחנהו ,וששובהי אלו :אהמתא אב אלו תועש שש ואב םויה
 החרק ןב עשוהי 'ר רמא ,(אכ ג תישאוב) 'ונו ותשאלו םדאל םיהלא י*י שעיו אלא רמימל ד

 הואתנו ץראה ךררב ןיקסעתמ פאוש ךותמ ,עשרה ותוא םהילע ץפק היטיח וז יאמ ךעידוה

 סנכ סופט ,ט"י יס סט סעוסנס ,ג'" "ס שמ יכ 3'ע סעוסנס ,'5 ע'פ םנט 8 :וייכ 'כ סיטפוט 'קלי ,סט עוקלי 1
 : ס''עפ ןויקל ,ס כ 'כ טוקני 5 : סי"כ ייפ ו"טפ סנכ כנדפנ ,ד"י "ק סט סמוסנס ,ד'כ 'יק ךסלעכנ נ"'פ ספוסנפ ,'ז "יק 6יעפ

 אוהו = [תועש 8 | פד ל .יאחו [ןשאוה | ך יל [ןשארהל | כאְד ולאו ,ןפ וליאו 2 | ן ויה [ןה 1
 אלו = [תועש | יִד ואב יכ ,(םש) יכאחופ [ואב 8 | [םיטפוש) ו ןתוולשב סהו ,] ןתוולשב :כאחפְד ותולשב
 |י יל תעש | יחופְד שלשב ,'א [גב | = אוה ליגר [דומל -- לכב | אָד אבל 4 | השמ אב
 [םויה 5 | 'אפ 'ל תועש | (סש) י עבראבו ,* עבראו ,?אָפ עבראב וא ,'א 'דב וא ,כחְוְד עבראב

 אלו | יל אהמתא | יַפ יל תועש 5 | ₪ -. ששוב [שש ואב | (םש) י'א וישכע ,?או ושכע ,יוישנעו .כחפְד ושכעו
 אוק .זַ . . הירק ,'ך [רמימל היירק 6 | ךירצ היה | ₪ 'ל ,ך - יוה /ח = רמאנ ,'ויכא] [וששובתי
 רוע תונתכ [יוגו | ך יל אלא | ?א הירק . . , היירק רמול ,] היירק רמימל ,?ךפ רמיטל . . ,ָך רמול
 | ירכאה אטח ,ָך הייטח ,ן איטיח | ' הזיאמ ,כא הז יאמ ,[ך וזיאמ | זְד ונעידוהל 7 ' | ירכְוַפ םשיבליו
 | . + תוואתנ ,!אָפ חואתנ | ץרא | י םתוא . . ,5ופְד ןתוא הארש | יכא עשר | י וילע

 והש לכ וריבח תשאב אלו ותשאב קבדו הנימ אל אגמ ר"א םיוג לארשיב ןודכ דע 'וכו אוה המ המהבב 'וכו
 לאומש יר ל"ר "וכו והבא 'ר לאומש יר ןאכ ל'צ ימלשוריה י'פעו ,אוהש לכ 'יפא חמהכב אלו רכזב אל התווכדו
 ירש הארנו ,'א די'נו יב זיט י"הבמ 'יעו רמאמה לעב אוה היננח 'רו רזעל 'ר םשב רמאש והבא 'ר םשב רמוא
 אלב אלו תשעב אל ושוריפ 'יסופדב ףסונ 'וכו רוסיא לכ א"ר רמאמבו ,('א היכק םש) יב לאומש 'ר אוה לאומש
 ליעלו ,ןתתימ איה וז ןהלש הרהזא יא ז"נ ןירדהנס ע"יעו נ"חעו ולא תובית קחמ א'אבו ,התי מ ב אל א השעת
 קברו ןינמ ע''ג 'וכו ןירתפ ןינבר םשו ,תוירע יוליג לע ר מ א ל שרדנ 'וכו תוצמ שש לע וחויצ יול יר רמאמב 180 דצ
 ותשאב רכזב אלו קבדו יוכו ויבא תשא ויבא רמוא עיר 'א חיינ ןירדהנס אהיירבבו ,יוכו וריבח תשאב אלו ותשאב
 יב חי'נ םשו ,רחא רשב ןישענ ןיאש היחו המהב ואצי רחא רשב ןישענש ימ דחא רשבל ויהו וריבח תשאב אלו
 וניתמה אלש 1 = ;'וכו הכרדכ אלש אלו קבדו ינש בייח הכרדכ אלש ותשא לע אבש חנ ןב אנינח ר"א רזעלא רייא
 רמולכ שש ואב ןוקירטונ םהינשו הגתמה ןושל שוב ומכ וששובתי שרודו ,ןוהירקיב וניתמא אלו 'א י"רת ןכו .'וכו
 ויזרהמ 'יפב 'יעו הוח ול הגוודזנש העשמ תועשה הנומש רשפא תועש שש ותוולשב היה אל ר'הדאש שרדבו ,תועש
 שש ע"ב ותוולשב היה אל םש יתרכזהש אתקיספה תטש י'פע שרפל קחודו ,ץראה ךרדב ןיקסעתמ הי'רב ךומסב שימו
 ןתוולשב וגיתמה אל .לארשי 8 :'וכו אצי הרשע םיתשב 'וכו ע"גל וסינכה תינימשב ןיבשחה יפל תועש שמח סא יכ תועש
 וכו סעה אריו ביתכד יאכ יו ל ןב ע שו הי ר"א אתיא םש תבשבו ,השמ ששוב יכ םעה הארש םויה ותואב תועש שש
 ףוסל אב ינא שש תלחתב םוי םיעברא ףוסל לארשיל ןהל רמא טורמל השמ הלעש העשב שש ואב אלא ששוב ירקת לא
 ךימסה .'וכו שחנהו וששובתי אלו 5 :םש ריומשו אשת יכ בס אמוחנת ייעו 'וכו םלועה תא בבריעו ןטש אב םיי ימ
 גיהיו רמאש ירחא םשיבליו רוע תונתכ יוכו שעיו אלא רמול ארק ךירצ היה אלו 'וכו םורע היה שחנהו תשרפ ןאכ
 ףוס ןמקל תודגאה םעט ירנ ןכו ואטחש םדוק רוע תונתכ םהל השע היבקחש ל"סש עמשמו ,'וכו םימורע םהינש
 א"ירתב םגרותמ ןכו ,ו'זרהמ 'יפב שייייעו 'וכו תילגרַמכ םיאנו ןרופיצכ םיקלה 'וכו ר"הדא ידגב וליא רוא תוגתכ כ"פ
 דיפ א"'ררפב אתיא ןכו 'וכו היב ואירבתיאד ארפוט שובל ןמ ולטרעתיאד ןוניא ןיאלטרע םורא ועדיו 'ןכו הנחקפתו 'פ 'א
 מ ןרופצ רוע טשפנ ןליאה תוריפמ לכאש ןויכ וילע הסוכמ דובכ ןנעו ןרופצ לש רוע ר"הדא לש ושובל היה המ
 ביתכ המ (ד"ל 'ר טוקליב אבוה) םדאה ןה 'פ ריכבא שרדמב ןכו ,'וכו וילעמ דובכה ןנע קלתסנו םורע ומצע תארו
 וכו םידבה שובל שיאה הנהו 'נש ןיינעכ הנוהכ ידגב ה"בקה ול השעש ךמלמ 'וכו םדאל םיחלא י"י שעיו הלעמל
 תנוהכ ידגב חי'בקה ול השע ךכ ןילבכ וילע ןתנו ונממ ולטנ חרס בהז לש קיינומ ול השעו ודבע בביחש ךלמל
 שבתשנ 'יסופדבו ,ויטפ ףוס ת''פיב סג 'יעו 'וכו הנאת ילע ורפתיו 'נש [הנאת ילע] וילע ןתנו ונממ ןריבעה אטהשכו
 ןכו רמאמה הז תלחתה אלא וניאו ,םדוקה רמאמה .ףוסב וששובתי אלו ו"יכב תועטב בותכ ןכו וששובתי אלו יו ה
 .תיטיה וז יאכ 7  :'וכו רטימל הירק ךירצ היה אל םורע היה שחנהו וששובחי אלו התווכדו ח"פפ ןמקל אתיא
 ךרדב ןיקסעתמ סתוא הארש ךוחמ יוכו איטח וז יאמ ל"יכב 'יגה ה"פפ ןמקלו ,89 דצ בי"ח ל"תמע 'יעו אטח הזיאמ
 המ ונינפלש רמאמה י'פע שרפמ 'א 'ג תישאְרב ת"הע יישרבו ,ני'חעו 'וכו אטח וז יאמ םש ייסופדבו ,'וכו ץראה
 :יוכו לכ ןיעל שימשתב םיקסועו םימורע ןתוא האר םהילע שחנה ץפק ח צ ע וזיאמ ךדמל אלא 'וכו ןאכל הז ןינע
 תא עדי םדאש ל'זח תעדו ,ול ןשיו ץרא ךרדב קסעתנ 'וכו םדא היח ןכיאו 171 דצ ןמקל ןכו .ץואה ךרדב ןיקסעחמ
 תעש סויה יוה תועש תרשע םיתש 'ב חייל ןירדהנס אתיא ןכו 'א 'ד תישארב יי'שר 'יעו תעדה ץעמ לכאש םדוק ותשא
 אלש תוטצנ תיעישת העברא ודריו םינש הטמל ולע תיגימש הוח ול הגוודזנ תיעיבש 'וכו ורפע רבצוה הָנושאר
 א"רדפו א"פ א"רנ נ'רדא ע"יעו ,'וכו ול ךלהו דרטנ הרשע םיתש ןודיג הרשע תחא חרס תירישע ןליאה ןמ לוכאל
 סש ייגהו הוח ול הגוודזנ םויב ובש רכזוה אל םשו ('ב נ"ק) ג"כפ אתקיספב כ'ג םינוש םייונישב וז הדגאו ,א"יפ
 שיר ר"יו) אהקיספבש וז הדגאב ושמתשהש םישרדמכ ה"כו 'וכו אצי הרשע םיתשב יוכו ע"גל וסינכה תינימשב
 'ג יס ב"צ םילהת שרדמו 'ח 'יס ינימש אמוחנת ג'י 'יס ינימש ה"כ 'יס תישארב ב"מ אמוחנת ו"מפ ר"יכפ ט"כפ
 /ןושאוה לבויה רחא דע ותשא תא עדי אל םדאש אתיא ג"פ ףוס םילבויה 'סכו .(א"פ ףוס ב"ונ נ"רדאב םג ייעו
 ושרגתנו תערה ץעמ ולכאש םדוק ץדאה ךרדב ןיקס;תמ הוחו םדא ויח אלש וז הטשל ומיכסה םהלש היסנכה ירומו
 ןינעב םהירפסב תונוש תועד תודוא 150 דצ סש עיייעו 222 דצ גימ קלח חיימב גרעבצניג 'תה רמאמב 'יעו עי'גמ
 גורתל התשקיב התא 'וכו החא רורא כ"פ ןמקל ןכו .הל הואתנ| :ע"גב תוהו סדא וניתמהש תועשה ןובשח
 תא אשילו וכו גורהל וניע ןתנש שחנב וניִצַמ ןכו ד'ִפ הַטוס אתפסותְבו ,'וָכְו תישא הביאו ותשא אָשילו סא תא

 ו רווי שש קיי יי קוו יי,
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 לכוי אל וילע ארוק יניא ורייגתינו םהינש וכלהו רחאל תאשינו הכלהו ותשא תא שויגש יוג הייח 'ר
 יכאלמ רפס לכב אפפ רב אננח 'ר םשב אחא 'ר ,(ד דכ סירבד) 'וגו החלש רשא ןושארה הלעב
 ,(ט ב יכאלמ) לארשי יהלא [ייי] רמא חלש אנש יכ ינש לארשי יהלא 'תכ ןכו תואבצ י"י 'תכ
 ןמ הימחנ הלעש העשב ןנח 'ר רמא ,דבלב לארשיל אלא ןישוריגה לע ומש לוחי אל לוכיבכ אלא
 5 תופיקמ ויהו  ,תוירכנ םישנ םהל ואשנו וכלהו ןתוא וחינהו שמשה ןמ םישנה ינפ ומחפתנ הלוגה
 תוסכ ,אהמתא םיטישל היינש (גי םש םש) ושעת תינש תאזו רמוא יכאלמש אוה  ,תוכובו חכומה
 התסמחו התלזגשמ הקנאו יכב םהמ ליבק ןמ היבקה רמא (םש שש) הקנאו יכב י"י חבזמ תא העמד
 קבדו ינש לארשיכ תוירע יוליג לע .ןירהוומ ןהש ןינמו ,אהמתא החלשמ תא הנממ היפוי התלטנו
 ןכ היננח 'ר םשב רזעל 'ר והבא 'רו לאומש 'ר  ,המהבב אלו רוכזב אל ,וריבח תשאב אלו ותשאב
 10 השעב אל וניא חנ ינכב בותכש רופיא לכ יפיא 'ר רמא ,התימ בייח הכרדכ אלש ותשא לע אבש חנ
 :דחא רשכ ןישוע םהינשש םוקמל דחא רשבל ויהו ותשאב קכדו ,הריכע ךיהו ,השעת אלב אלו

 : יכ סי ןיכדסנס ,ס"יכ 'כ עוקלי 9 :'5 סי'כ ןיכדסנס ,150 75 ליעכ 8 :יייכ עייס יכיכמ 'קלי ,ט'פקס 'כ יכסכפ 'קני

 : רג | ראד ינינח ,כ אנניח ,ןפ [אננח | י ןנחוי [אחא 2 | כא םהינש ורייגתנו | כא 'ל וכלהו | רכא 'ל רחאל 1

 לוכיבכ | וד יל .יכאפ [אלא 4 | כפל 'ל [מיראדייי * | מא לארשי יהלאייי | יאפד ןאכו 8 | מיירכאןפ'ל אפפ
 ,?ףדד לארשי לע :פ [לארשיל | ך יל [ןישוריגה לע ל | מיכ ימש | שו דחיי ,1ך לחי ,ל לחוי [מי"רכא פד לוחי* | י יל
 ולעש .ן) [הימחנ הלעש | ?א אחא .יכ ןנחיי .'אופד ןינח :מח [ןנח | מיכאו לארשי יהלא , 1ךלארשי ירי לע
 | יהמחה ינפמ [שמשה ןמ | משכאזדְו םישנ לש םהינפ ,י ןהיתושנ ינפ 5 | כאו ארזע ימיב . . ,מישחְד לארשי

 תופיקמ ויהו ,י תופיקמ לארשי ישנויהו | ישעכא ואשנו ,ן ואשנו וכלהו ,ך ואשנו םהל וכלהו ,ץְפ [םהל --וכלהו
 רמא7 ] ד יל :ךכא|] [אהמתא | ןדופ םהל (ןך רמא) 'מוא .ל 'א [יִעְד רמוא *6 | | ?א לארשי תונב

 | ן יכבמ | עו לכק | (יא 'ל הקנאו -- ןמ) 5 החנמ ןוכנמ לגקי ןאמ ,עד ןאמ .כחו [ןמ | א 'ל הי'בקה
 קבדו .?אפד אלו [אל 9 | ל יכ [לארשיכ ** | | ו התא הנאו [תא | יעכ היפי | מי תלוונו [התלטנו 8
 פא אנ ,ך הנונח :פ [הינ;ח | פד . . רו ..%אָו רזעלא 'ר | א והבא רב | א רכזב | 1אזְד אלו ותשאב

 -- אל | ְך ל [וניאל | יו אוהש ,פ הרותב אוהש ,כא] בותכ אוהש | ?א יסוי .כ'אופְך יסא 10 | 1 הננח
 אל אלא ,1א השעת אלו השע אלא ,5'א השעת אל אלו השע אל ,י השעת אלו .. אל ,ן [השעת אלב אלו
 | 2 התימ אלא השעת אל אלו השע אל ,ָך התימב אלא השעת אלב אלו השעב אל ,ץֶד השעת אלב אלו השעת
 | ין םקמב | "א אוז .ול היינע /ח דינע :ר'אְד אדינע [הדיבע * | אח ךאיה ,פ ךיהו ,יר ךיה 1

 | .3ךיישד :*א ןישד ,'א םישענ

 יר םשב אחא 'ר ינשמו ןישוריג םהל ןיאש ונעמש וירבדמו 'וכו שריגש יוג ינת הייח 'ר םגו (26 דצ ליעל י"מב
 ןישוריגה לע ומש לחוי אל לוכיבכ לארשי יהלא 'תכ חלש אנש לצא ןאכו 'וכו ביתכ יכאלמ רפס לכב אפפ רב אננח
 םירמואה תומשו .'וכו ןישרגמ םהינשש וא ןישוריג םהל ןיאש וא ןישוריג תרותמ חנ ינב וטעמתנו דבלב לארשיל אלא
 אלא הידב כ"מב איבהש המו ,524 רצ ביח א'חגאב 'יעו ההגה ןיכירצש 'רנ 'וכו אנש יכ שרדב ןישודיק 'שוריב
 ימלשוריב ונינפל אתיל ינג לש אלו 'ישוריג וארקנ לארשי ישוריג רכושה קרפ זיע 'סמב ימלשוריב 'ישרפמ לארשי לע
 ףוסב אבר תישארבמ ןיטוקילב ואצמנש םישוריפה דוע קיתעאו ,יוכו שש לע הידב 149 דצ ליעל יימב שיימ 'יעו םש
 לכבש לארשיל ךכ הי'בקה רמא ימלו הנחלשיו הנשרגי ןתשא תא אנושש ימ יוכו חלש אנש יכ ליזו טיייכ ריב 'יפ
 לחי אל פומינו לק 'ר יפמ ןישוריג םהל ןיא חנ ינב לבא דבלב הז קוספב אלא לארשי יהלא רכזוה אל השרפה
 םהילעש דבלב לארשי לע אלא ותשא תא שיא שרגי םא יבל הודי אלו דבלב לארשי לע אלא ןישוריגה לע ימש
 הביאו האנש םהיניב היהת ,אלש ליבשב םהל יתיוצ לבא דחי וגוודזנש רחאמ ותשא תא שיא שרגי םא בצעתמ ינא
 אל ששוח יניאש ןישוריגה לע יבל הודי אלו ימש לחי אל חנ ינבב לבא םהיגיב האנש שי םא הנחלשיו הנשרגיש
 12 דצ דיי קלח ןיצאגאמבו ביצר ייפ טקלה ילבשב :ייעו) ן נ ע 'ר יפמ ןישוריג יתיוצ אל םהלו םתבחאב אלו םתאנשב
 הדמ תודמ בילד אתיירבו יב 'צ ןיטיג עייעו (855 דצ א"ח רעגעיר 'חהו ןייטשלעגאפ 'חהל ימורב םידוהיה תורוקבו
 ,יב ןש 'עו םחפ 'ע ךורעב קתעוה רמאמהו ,איגופה רקיעמ וניאו ןישודיק 'שוריב אתיל הז רמאמ .ןנח רי'א 4 :ז'ט
 םה םימחפתמ םא 170 דצ ןמקל ןכו .ורחשוה .ומחפתנ 5 :הימחנ (הלעשכ) הלעש העשב לי'יכב ומכ 'יגה םיכרעה ינשבו
 תונושארה םהישנ .'וכו ויחו : רודה ותואב אבגתה יכאלמו ,ג"יפ הימחנבו יפו ט'פ ארזעב רפוסמכ .תוירכנ םישנ :'וכו
 מ"דיבו ,חבזמה תא 'יגה םירפס ראשבו חבזמה סחפ 'ע ךורעב אתיא ןכו ,'וכו חבזמה תופיקמ ויה ןתוא וחינהש
 עקוקמ חקי רפעה תאו ביתכדכ תוטוסכ ונתוא קודבת םומאב חבזמה תא ןיפיקמ ויה יכהלד הדגא שרדמ איבה
 תוירכנ םישנב וקבדש םיטשב ושעש אטח ותואל היינש םעפ .םיטישל היינש 6 :תייפיבו ר"ב 'יפב םג 'ועו חבזמה
 (ןאמ) ןמ לי'צ ילואו ,השק ןושלה .'וכו יכב םהמ ליבק ןמ 7 :('א חכ רבדמב) באומ תונב לא תונזל םעה לחיו ביתכדכ
 ,םתקנאו םייכב לוק םחמ לבקי ימ םהיתושנ תועמד יי חבזמ תא וסכש רחא 'ולכ הלאש 'לב הקנאו יכב שרודו ליבקי
 לבקי ימ היבקה רמא יוגו החנמה לא תונפ דוע ןיאמ הקנאו יכב יוכו העמד תוסכ שרפמ ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו
 לבקי ןאמ פ"יכב ףסונ הז 'יפכו ,כ'מו א'אב 'יעו היכב םכישנל םימרוג םתאש הקנאו יכבב הבז וא החנמ םכמ
 ןכו הל ג'ל יכאלמ טוקליו 'בו 'א א"יכבו ,ק"הלב ולוכש רמאמב ראלב ליבק ןמ ובתכש אמיתו ,החנמ ןוכנמ
 רזע ל 'ר ליזו רחא ןונגסב ןישודיק 'שוריב רמאמה לכ .'וכו ןירהזומ ןהש ןינמו 8 :עי'צו ייכ ריב יפמ עמשמ
 יר המהבב אלו רכזב אלו ותשאב קבדו לת לארשיכ 'וירע לע ןירהזומ ןירחרחמ חנ ינבש ןינמ אגינה 'ר םשב
 ויהו ותשאב קבדו סעט המ גוהנ הכודכ אלש ותשא לע אבש חנ ןב הנינח 'ו םשב רזעל 'ר והבא 'ר לאומש
 רמאמהו ,םעט המ דמלנ ןכיהמ הדיבע ךיהו ןאכ שרפל לי'צ ןכו ,דחא רשב ןישוע ןהינשש םוקממ דחא רשבל
 רכזב היירעה אעב יסוי 'ר רחא רמאמ םש אתיא ומוקמבו ,ימלשוריב אתיל 'וכו רוסיא לכ יסיא ר"א ןאכ רגסומה
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 ירד הירב ןועמש 'ר רמא ,(כ ו תומש) השאל ול ותדוד דבכוי תא םרמע חקיו 'תכהו והבא 'ר
 אליא 'ר רמא ,אהמתא הרות ןתמל םדוק ןיגהונ לארשי ויה אל חנ ינבכ וליפא התעמ אלא ןיבא
 :ומאמ ול ךומסהו ויבאמ ול ךומסה ומא תאו ויבא תא שיא בועי ןכ לע ןל וטשפו

 תוסוראה לע  ,ןיבייח תואושנה לע חנ ינב ןנחוי יר םשב והבא 'ר וגו ותשאב קבדו)
 בייח ינישהו רוטפ ןושארה םינש הילע ואבו קושב תדמוע איהש הנוז לאומש םשב הנוי 'ר = ,ןירוטפ
 ינכב הליעב הרמא אדה ,הליעבב התונקל ןושארה ןוכתינו ,(ג כ תישארב) לעב תלועב איהו םושמ
 ןיאש וא ןנחוי יר םשב ןנח יר ןומיס 'רב הדוהי 'ר 4 ,ןישוריג םהל ןיאש ןינמו ,תדכ אלש הנוק חנ
 ינת ,ןירופיד ול תנתונו ותשרגמ ותשא ןנחוי 'ר רמא ,הז תא הז ןישרנמ םהינשש וא ןישוריג םהל

 :ינ ס"כ 6*פ ןיטודיק 'טוכי ,סט טוקני 4

 | =אוד ל .פ [אלא 2 | כ'או ירד ,פ והובא 'רד ,ך והבא 'רד [ןיבא 'רד | כא יל .[ף ביתכ אהו ['תכהו 1
 :ופול [ל8 | ד יול .'א וילע :כח ילע .*א יאליא ,ןְל ילא .9ל אלא [אליא* | יכאפְ ןתמ ו [ןתמל
 ,1 ןלע 4 | י וטאמו .ש . . ול ךומסה ,כאזדופ [ומאמ ול ךומסהו | ך ויבאל | ך ךומסה ,י ול ךומס | יראְד היל
 ,ך ןוכתנ יכו .חפ ןווכתו | :אפד 'ל ,ן [איתו 6 | ד התיהש [איהש | לאומש ר5 | יכאפד לעו

 | 'א ינבד הליעבב ,כ ינב תליעב | ₪ אהמתא -. [תליעבב | י ןווכתנ וליפאו ,?א ןווכתמבו ,'ַאְו ןווכתנבו
 [ןישרגמ ** | י ןהינש 5 | י ןיאו | ייל ,ך ימא ,כ רמוא .?א ווא .ן [וא | כ'אוד ןינח 'רו | י יל ןישוריג -- ןינמו 7

 | ו'ד ןירופיר .יש'ר ןרפוד ,*ך ןירויפוד .פ5 ןירפויד ,?ך ןיריפוד ,עְד ןירופוד .כא [ןירופיד | - ןישרוגמ

 תוחא ףא כ'א 'וכו ויבאל ךומסה 'וכו ויבא תא שרפמ אוהד מ"רד אמעט יא והבא 'ר ביתואו ,ימלשוריב אידהב
 ןכו ויבא תהק תוחא התיהש 'וכו ותדוד דבכוי תא םרמע חקיו 'תכהו ויבאל הכומס איה םגש ול הרוסא אהת ויבא
 : רוסאל אב אל בותכהו 'וכו ןל וטשפו אליא ר"א ינשמו םייקי ןיבא תוחא איצוי ומא תוחא ימלשוריב מיר ירבד
 ויבא תוחא לבא םאה ןמ ותוחאו באה ןמ ותוחא ונייהו ומאמ ול ךומסהו ויבאמ ול ךומסה אלא 'וכו ויבאל ךומסה
 ,עיקב 'יעו ןנבררמ ונייה ומא תוחא מ"ר רסאקד אתו ויבאל אלא ול ןיכומס ןניאש ןיירש אתיירואדמ ומא תוחאו
 רחא בתכב ןאכ פסוג ליייכבו ,ר'בב ונינפלש 'יגה אפידעש ינו 'וכו ויבאמ ול ךומסב ןנח 'ר רמאמב םג 'יגה 'שוריבו
 יר ןוהל ביתא 'יסיפדה 'יגכ ההגה אותו יוכו ןנח ר"א ומא תאו ויבא תא שיא 'עי ןכ לע ןוהל ביתא
 וא םימכח ירבד לע ןל וטשפו שרפל ונא ןיכירצ וז "יג יפלו ,א"יכו ט"יכ ריב 'יפב היכו "וכו בוזעי ןכ לע ריאמ
 רבכויש ינשמש שרפל וקחדנ ('יסופדה 'יגכ) יול יר רמאמבו ,ימלשוריה דגנ והזו 'וכו ןכ לע מ"רל םימכח היל וטשפ
 ךומסה שרדמה ןושל ןכ בשייל תשקו ,םש ןיררהנסד איגוסבו כ"'מבו ת"יפיב ייעו סאה ןמ אלו באה ןמ ויבא תוחא התיה
 דצ ליעל ל"יכב םג ה''כו אליא יתהגהו (' אלא הגומו ילא בותכ ליייכב .אליא ר"א 2 :ומאמ ול ךומסה ויבאמ ול
 שרורש סושמ ןאכ הרדסנ איגופה לכו .יתפסוה ןכ .'וגו ותשאב קבדו 4 :'ב הע י"הבמ 'יעו יליא ל"צש רשפאו ,7
 איהו ,יוכו ןישוע םתינשש סוקמל דחא רשבל ויהו 'וכ: וריבח תשאב אלו ותשאב קבדו ינש 'וכו ןירהזומ ןהש ןינמו הפוסב
 ךרד ןכש שרדמה יללכמ לודג ללכ לע ןאכ ריעה י"כ ר"ב ייפבו ,םיבר םייונישבו רחא רדסב ןישודיק שיר 'שוריב היונש
 ושרודו ךלותו ארקמה תבית שאר סא יכ ריכזמ וניאו ןיפד ינשב וב שרודו וב דמוע אוהש ארקמה שרפמו ךלוה הזה רפסה
 ןעשהל הב דמוע שרודהש ארקמה תבית זוחאל טושמ ודיב שופתיו ויניע תא הפוצה חקפיש ךירצ לכא םתס ולוכ ינפ לע
 קוספ שרדנש שרפל םש ךיראהו 'וכו דמוע אוה ותשאב קברו הזה ארקמה לעש אצומ התא ןאכ ףא שרדמה הילע
 'גב תינקנ השאהש ונרמל ירה אדומלתד איגוס סשו ,ימלשוריב ןכ עטשמ וניאו .איגוסה שארבש םירמאמה לכב הז
 תלועב איהו תחקל רשא השאה לע תמ ךנה ביתכ רז ע לא 'ר םש ב והבא 'ר םיוגב לארשיב ןודכ דע 'וכו םיכרד
 . היתלימ התונקל ןווכתנש אוהו הרמא רזעלא 'רד היתלימ תוסוראה לע ןיבייח ןניא ןיבייח ןה תולועבה לע לעב
 ןושארה םינש 'ילע ואב ןולחכ תדמוע הנוז לאומש םשב הנוי 'ר רמד התונקל ןווכתנ אל 'יפא הרמא לאומשד
 םיוגח תא איבהל אלא שיא שיא רמול דומלת המ שיא התונקל ןושארה ןווכתנ יכו וידי לע גרהנ ינשהו גרהנ וניא
 וכו ןירתזומ 'וכו חג ינבש ןינמ הניגח 'ר םשב רזע ל 'ר "וכו תומואה ינידכ ונודיש תומואה תוירע לע ואבש
 ןינח 'ר 'זפ ןב 'דוי 'ר ןישוריג ןהל .אהיש והמ ןישודיק םהל ןיא םיוג ונדמל ירה 'וכו ותשאב קבדו ל"ת
 'ר ןירפצד ןנהוי 'ר הז תא הז ןישרגמ םהינשש וא ןישוריג םהל ןיאש וא ןירופיצר הבור הנוח 'ר םש ב
 יתתנ לארשיב לארשי יהלא י"י תא דע 'וגו חלש אנש יכ ןמחנ רב לאומש 'ר םשב אנניה 'ר אהא
 ביתכ ןאכו תואבצ י'י ביתכ השרפה לכ סחני ₪ 'ר םש ב היננח 'ר םלועה תומואב ןישוריג יתתנ אל ןישוריג
 ןיא םיוג הרמא הבר הייח 'רד היתלימ דבל לארשיב אלא ןישוריגב ומש ה"בקה דחיי אלש ךדמלל לאושי יחלא
 ינא ןהיתש ורייגתנ ךכ רחאו השריגו רחאל תאשינו הכלהו ותשא תא שריגש יוג ןב הייח 'ר ינתד ןישוריג םחל
 ,כ'"'ע רישכהו 'ר ינפל אב השעמ ןכ יגתו התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל הילע ארוק (יניא לי'צ)
 ןיבייח תואושנה לע ףילי (ריבב 'יגתש ומכ) ןנחוי 'ר םשב והבא 'רד ןאכ שרפל ונא ןיכירצ ימלשוריה יפ לעו
 רמאמב ןאכ סרוסמ קוספהו) לארשיכ ןישודיק םהל ןיא םיוג ונדמל ןאכמו לעב תלועב איהו ביתכרמ ןירוטפ תוסוראה
 ןווכתנו 'יפו ,'וכו הנוי יר רמד 'וכו הרמא לאומשד היתלימ ימלשוריב ומכ הז רמאמ תארוהו ,לאומש םשב הנוי 'ר
 תדכ אלש הגוק 'וכו הרמא אדהו ,התונקל ןווכתנש אותו רמאד רזעלא 'רד היתלימ ןאכ רדענו ,הימתב 'וכו ןושארה
 הליעב ןיא לארשי תדבש הנוק יכה וליפא תונזב הילע אבש הליעבב התונקל ןווכתנ אלש י"כ ר"ב 'יפב שרפמ
 ןומיס 'רב הדוהי יר איעבה שרפמו לארשיכ ןישוריג םהל ןיאש ןינטו יעבו .(הליעבב התוא תונקל ןווכתנ אל םא חנוק
 תימשמ ןגחוי 'רו שיאה תא תשרגמ השאה וליפאו 'וכו ןישרגמ םחינשש וא ללכ ןישוריג םהל ןיאש וא ןנחוי 'ר םשב יוכו
 א'ייכבו טיייכב םש תונוש 'יגו ,תובוחכ 'ב שרפמ י'כ ר"ב "יפב) ןירופיד ול תנתונו ותשרגמ ותשאש שרפמ הידיד
 עיומב ייעו תלפכומ הבותכ (? אנרופ ויד ןרפוד שרפמו סרוג וב בברועמש ינשה 'יפבו ,נ"חעו ר"פדב ספדנה 'יפבו
 ס"ביר ירבדב תיגה דועו ןישוריג םהל ןיאש ןינמו תוביתה קחמו ,ןירופיד היגח א"אבו ,ע"צו 192 דצ סיורקו רפד 'ע
 ןנחוי 'ר רמא ללכ גייל ימלשוריבו ,ותקתעהב עטקש טוקליה ייפע החגה אותו יוכו ןישרגס םהינש וא 'וכו םהל ןיאו
 'יעו יופ ןב הדוהי 'ר אוה ןומיס ןב הדוהי 'רו ,'וָכְו הבור הנוח 'ר סשְב ימלשוריה ייג כ'ג אפידעש 'רגו ,'וכו ותשא
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 5 דכ ג ב חי חשרפ תישארב

 ,השאו שיא אלא ,אתרכנ ארבג ,אייפורתנא יפורתנא ,אתתיא אתיא  ,היניג יניג רמוא ךימימ תעמש
 :,הזה ןושלה לע לפונ הוה ןושלהש המל

 ה ןמ ןיב ותוחאל יואשנ היהו רייגחנש רג ינת ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע (דכ
 כא ןיאש םייקי באה ןמו איצוי םאה ןמ םירמוא םימכח) ,ריאמ 'ר ירברכ איצוי םאה ןמ ןיב באה
 5 ,ןבישה ןחטישב ןוהל רמא ,(בי כ תישארב) 'וגו יבא תב יתוחא הנמא םגו 'תכהו היל ןוביתא ,יונל
 ביתוא ,ומאל ךומסהו ויבאל ךומסה ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע ןל וטשפו ןנח 'ר רמא

 : כ'כפ ןמקל 5: 5 סי'כ ןיכלסנק ,'5 "5 םופבי ,יפ ביי סייפ סועבי 'טוכי ,סיכ 'כ עוקלי 8

 /) [אתתיא אתיא | ן חינוג ,ך אייניג ,יעא איניג | עו ינוג | עא יל ,ליא ים 'וא ,ָך ימוא [י] רמוא * 1
 | כ איפורטנא ,) האיפורתניא ,אא .אפורתניא ,ן האיד ,יד איפורתנא | כ יפורטנא , יפורתניא | יכאופד יל

 ,'כא .הרות ןתמ רחאל ₪ [םאה 4 | ן ןיבו | יושנ 8 | א יל הזה | ע'א יל הזה 2 | ן התרבג | | חרבג ,* רבג
 ,'ו?ףכ''א ןוביתיא 5 | רךלא תובא | ןמ | כא]ד ירבד :יפ [ירבדכ | י חרות ןתמ רחאל ןיב הרות ןתמ סדוק ןיב
 /פ ןוחל רמא | א ימא תב אל ךא איה [וגו | כא] יל ,ם5ָד 'תכ אהו ,* [תכהו | שאו 'ל תיל | ן ןוביתה
 וביתא) ןוהל ביתא ₪ .י'א] [ןבישה | "ל ןהוטשב :,ו ןתטשכ ,'אָו ןתטישכ | .כ%א] ול ורמא ,ך ןהל רמא
 בישמ :ךְַד ומא . . ןכ לע ריאמ 'ר ןוהל ביתא ,כ"א"ל ומא תאו ויבא תא שיא עי ןכ לע (כ ןוביתה ,?א ןוהל
 ,.אופ [ךומסה | 5 הל ,יי'ראד היל ,ן ול [ןל | אד ןנחוי ,ן ןינח 6 | ם 'וגו שיא בזעי ןכ לע ריאמ 'ר ןוהל
 תאו ,'א ךומסה) ךומסו ['ךְד ומאל ךומפהו * | | ?א ויבאמ |  *א ול ךומפה ,ך ךומפהו ;ךככ ךומסה תא
 | לא ביתה ,בְוְד ביתא | א ומאמ ול ךומסהו .ל ומאו .?ךכיאפ ומאל (?ךכ ךומסה

 תולמב ולא תונושלב שיא רמאש ךימימ תעמש יכו ימרא ןושלו ינוי ןושלמ היאר איבמו ,שיא םש לע השא ארקיש
 יילב ןירוק ויחיש ןא אתתיא השאלו אתיא שיאל רי'אלבו איניג השאלו יניג שיאל יילב ןירוק ויהיש 'וכו יניג תומוד
 שיאלו ('יניג תשאל קר י'לב ןירוק אלא ,אתרבג השאלו ארבג שיאל ר''אלבו איפורטנא השאלו יפורתנא שיאל
 סוכאמיפ קיתעמהש 284 רצ א'ח ללירב 'תהל רעכיברהאי "מב 'יעו) ארבג שיאלו אתתיא תשאל ר''אלבו (? יפורתנא
 םג תב רכזומש 'יגה חנוכנ יתשרפש יפכו ,(ןושל לע לפונ ןושל יילב םג הז בותכ קיתעהל ("הרז הלמ ול הדיב
 םגו ,'ב א'יכב ןוילגב פסונו םש ךורעב ה"'כו רפפה בתכב יטיש יניב אתתיאו אתיא בותכ ל"יכבו ,אתתיאו אתיא
 שיא אלא אתרבוג ארבוג (* איפורתנא יפורתנא אתתא (' אתא הייניג יניג ךימימ תעמש (םש דוקנו) קתעוה ג"'תמב
 םירמוא ךימימ תעמש קיתעה 'ח רעש תדיקעבו ,'בו 'א א"יכבו ךורעב םג ג"ל ר מ ו א תלמו ,181 דצ שייייעו וכו
 יניג ךימימ תעמש 458 רצ אנליוו 'ד ג'נפ םיניע רואמבו 'וכו שיא אלא אתרבג רבג אפורטנא יפורטנא איניג יניג
 'שוריב םג תינשנ וז איגוס  .רייגתנש רג ינת 8 :נ'תבו שייייעו "וכו אלא אתרבג ארבג האיפורטנא יפורטנא האיניג
 ירבד איצוי םאמ ןיב באמ ןיב ותוחהא ר ג וכו התבו תשא יושנ היהו רייגתנש רג םש לי'זו תומבי
 יר מיר ירבד םייקי ויבא תוחא איצוי ומא תוחא םייקי באמ איצוי םאמ ותותא 'וא הדוי'ר מ"ר
 יר מיר ירבד איצוי םא ןמ ןיב באמ ןיב ותוחא יוג 'וכו םייקי היבאמ ומא תוחא איצוי המאמ ומא תוחא 'וא חדוי
 ירבד לע ןל אוה טשפ ןונת ר"א 'וכו איצוי ומא תוחא םייקי ויכאמ ותוחא איצוי םאמ ותוחא רמוא הדוי
 תרוסא ויבא תוחא התעמ יביב 'ר ומאמ ול ךומסב ויבאמ ול ךומסב ומא תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע מ"ר
 תשאל. ול ותדוד דככוי תא םרמע חקיו ביתכהו ובייא 'רד היר ב ןועמ ש 'ר בית ה וכו ויבאל הכומס איהש
 ןיבתמ ומאמ ול ךומפב ויבאמ ול ךומפב אליה ר'א ןיגהונ לארשי ויה אל חג ינבכ וליפא התעמ
 תמייוקמה רפסה םוגב לייכב תירקיעה ייג יפכו ,'וכו ימא תב אל ךא איה יכא תב יתוחא הנמא םגו ביתכהו מ"רל
 איגוסה תמכסמ 'וכו וטשפו ןנח ר"א רמאמה םדוק 'וכו ןוחל ביתא ןניסרג אלד רייפד טוקליו 'א א"וכו וכ * פע ביג
 ןאכ םינוש םייוגישו ותוחאל יושנ היהו רייגתנש רגד אבב קר ןאכ רדסנש אלא םש ימלשוריה םע רי'בב ונינפלש
 יר שרפמדכו םאה ןמ ןיב באה ןמ ןיב ותוחאב רוסא חנ ןב מ"ר רבסקו ,םירמואה תומשו םירמאמה רדסו ןונגסב
 יתחגה ןכ) ומאל ךומסהו ויבאל ךומסה ומא תאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע ארקה מ"רד אבילא ןל ןטשפו ןנח
 (סש ימלשוריב ע"קב 'יעו) ומאמ ותוחאו ויבאמ ותוחא ונייהו ומאל הכומסה השאו ויבאל הכומסה תשא 'ולכ  (נ'חעו
 ןנבר והימ ןכל םדוקמ הברוק וילע ןיאו ימד םיבורקו םאו בא אלב וישכע רלונש ןטקכ אוהש ייפעא רייגתנש רגו
 יישריפ 'יעו) תלק השודקל הרומח השודקמ ןיאב ורמאי אלש םושמ ותויגב ול תורוסאה לכב הילע רוזגד אוה
 חנ ןבד ירבס ןנברו מ"ר ירבדל איצוי םאה ןמ ןיבו באה ןמ ןיב ותוחא רג ףא ךכלהו (ותרוחש הי"ד םש ןירדהנס
 מו איצוי םאה ןמ ותוחא רג ןכו באה דצמ הברוק םהל ןיא 'ולכ יוגל בא ןיאש םאה ןמ ותוחאב אלא רופא וניא
 0 םימכחו מ'ר וקלחנ אל םש תומביו ןירדהנס ילככב אתיירבבו ,'וכו ורמאי אמש שחימל אכיל אכהד םייקי באה
 ימלשוריה לע אגילפ אתיירב ךהש עמשמו םייקי באה ןמ איצוי םאה ןמ ותוחאש 'וכו השודקב אלש ותרוה חתיהש רג
 רצ ליעל י"מב 'יע +ו א ש. ג חביתה תביתכו ,ותוחא אשנ ה'ד םש תומבי תופסותו השמ ינפו תייפיב 'יעו ןאכ ר"'בו
 .'וכו יבא תב יתוחא חנמא םגו 5 :122 דצ ליעל םג 'יע מ"ר *ר ב ד כ ןושלה ןונגסו ,יאושנ היהש הדב 8
 אל ךא ביתכדכ םאה ןמ ותוחא קר הרוסא הניאו המייקי רייגתנש רגו חנ ןבל תרתומ באה ןמ ותוחאש עמשמ ירה
 ןגהנמכ י'כ ר'ב 'יפב שרפמדכו ןבישה ןתטישב ינשמו ,איצוי םאה ןמ ןיב באה ןמ ןיב רמאד מ"רל אישקו ימא תב
 ךכלו באה ןמ ותוחא חקיל םיגהונ ויה םהש םהרבא ןבישה (ס"ט אוהש ל"נו א"יכו ט"יכב ה"כ) םירצמ ,ןיגהונ ויהש

 טחיניעב ןרקש אהי אלש ידכ איה יתוחא םהל רמאש ןירבד ןמיעטהל באה ןמ ותוחא אשנ אוהש םחל רמוא תיה <
 סהל בישה ת''פיב 'ופ ןכו ,(ןיחא תב אלא) םאה ןמ אלו באה ןמ אל ותוחא התיה אל יאדובש ןכ היה אל לבא
 ייפלש רשפאו ,'וכו יריסא וחלכ אנידמד ןידה ןמ אלו באה ןמ ותוחא אשיל םיגהונ ויה ןהש ןבישה ןתטישב מיר
 תרתומ בא תבש רפסה ףוגב םש ףסונ םגו ןכ ל"יכב יוגה בינפ ןמקלו ,ןבישה ןת \ ט ש ב ל"יכב חיגמה ןווכ הז

 בא תבש ןבישה ןתטישכ ב"נפ ר'במ 'א חא 'ע ךורעב קיתעה ןכו ,ןגהנמכ [ןבישה] ךכיפל הרוסא םא תבו ןהל 1
 ר'בו ימלשוריה תטש יפל אהד ןכ שרפל רשפא יא ןאכו :ףסונ ייפ אוהש לינו וכו ךכיפל תרחומ הניא םא תבו 'וכו ִּי

 ימלשוריבו ,בייי 'כ תישארב י'שרופו 'ב חי'נ ןירדהנס עי'יעו םאה ןמ ןיב באה ןמ ןיב ותוחאב רופא חנ ןב מ"ר רבסק
 אתיארכו תישירפדכ מ"ר ירבד לע .'וכו ןל וטשפו ןנח ר"א 6 :השאל יל יהתו אל הייאר םשמ מ"ר ןהל רמא ינשמ |

 ) ץש 5) 0 0שה0 )*  62006. ('אָתָא הָייניִנ יִניִנ. '(  אָיְפורתנַש יִפּורתֶנָא
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 ,ימצעמ םצע םעפשה תאו רמא אוהד איה היינש סעפ ול הארבו רזחו ונממ הגילפהו םדו ןיריר
 ןומעפ רמא תאד המ ךאיה רמולו גווב ילע שיקל הדיתע איהש איה וז. ,םעפה התואלש איה וז
 ינפמ שיקל שיר ימוק ןועב :ןהמתא ןהלוכ ,הלילה לכ ינתמעפמ התיהש איה וז ,(רל חכ תומש) בהז
 התיירב תליחתמש םהל רמא ,םראה תא תעגימ וזו םדאה תא ןיענימ םניא תומולחה לכ (ןיא) המ
 , | : םולחב אלא הניא

 רמיא אוה וילע ויתובורקמ השא םדא אשנ המוחנת -.ר רמא ירשבמ רשבו ימצעמ סצע
 :ירשבמ רשבו ימצעמ םצע

 196,שרוקה ןושלב הרותה הנתינש דמל החא ןכימ וגו החקל שיאמ יכ השא ארקי תאזל
 ,שרוקה ןושלב םלועה ארבנ .ךכ שדוקה ןושלב הנחינש םשכ ןומיס יר םשב היקלח ירו טחניפ 'ר

 :סיילפ ןטקל ,סט עוקלי 8 :סש עוקלי 6

 סצע | 'א'אנש .87ך דיהה ,ו רמאד אוה ארה ,ן רמא אוהד 'יה הדה ,כ 'מאד אוה | ₪ רזח | [ך ןידירוו םד 1

 איד ,ך . . איה תאז .כאזו] הדיתעש איה (ן וזנ) וז | ך תאז [ז5 | ך תאז [ז 55 | ןפד יל .כאח [ימצעמ

 | יתאז 8 | יכאוד יל ,ם [רמולו | ן גזכ .י'יףכ'אח גוזכ | ך שקשקל ,יכאופך שיקהל .זְד [שיקל | יי הדיתעש
 המכ = [הלילח | ניתמעפמ התיהש ,וך"ל ינתמעפמש ,פף ותמעפמ התיהש [כאהוְד יגתמעפמ התיהש*
 ..לכ4 | ילאח 'ל :כו ולוכ ,'ך'אְד הלוכ ,ל ןוהמתא ןוהלוכ [פ ןהמתא ןהלוכ* | "ל וחור סעפתו איד
 ,לופ [םולחב 5 | ו התאיב | י] תעגיימ | ין ןיעגיימ | יך תומולחה ,2 תומולחה לכ ,אָוְד תומולחה לכ ןיא ,ם ןניא
 ,ע [רמל התא 8 | כאד ל .י'אח] [ירשבמ רשבו 7 | א םוחנת | י' תחא [השא6 | כאד יש <
 | ע ןכ | ם הרותה . . .ב'אוְד הרות (?א ד הנחינש) הנתנש ,יע הנתנש | ן יר 9 | י*ךעבא הרות | ירבאחופד'ל

 םעפה דוע ול הרצי היינש סעפ ול הארבו רזחו ,וז הריצי היבקה לטיבש ונממ הגילפהו יתשריפ ליעלו ,תי'פיב םג
 תארבנש השאהו תרחא השא ול ארבו רזחש רמאמה שרפל לי'נ ןיאו .ויניעב תסאמנו םדו ןיריר האילמ חיהת אלש
 ןינוידמ ויה לבהו ןיק בי'כפ ןמקל 'רב תדוחו רמאש הנושארה הוח איהו המויקב תראשנ ןכא ונממ קיחרה הלחתב
 שיישמר תאצוה) אריס ןבד אתיבאפלאבש הדגאהל ןווכ ילואו ,שרד תיליל רבדו זמר הז קוטפל ע''בארהו ,ש"ייע הילע
 תארקו והומכ המראה ןמ השא ול ארב ודבל םדאה תויה בוט אל רמא דיחי ר"'הדא היבקה ארבשכו ליזו ('א גיכ
 ויה אלו המדאמ ןנינשש יפל ןיוש ונינש 'וכו תטמל תבכוש יניא איה הרמא הזב הז ןירגתמ וליחתה דימ תיליל
 רומאו ונוק ינפל הלפתב םדא דמע םלועה ריואב החרפו שרופמה סש הרמא תיליל התארש ןויכ הזל הז 'יעמוש
 ךכיפל םוי לכב האמ הינבמ ותומיש המצע לע הלגקו יוכו היבקה רגש דימ ינממ החרב יל תתנש השא עישבר
 לכ לש ןמיא התיה הוחש ןומיס יר שרוד כיפ ןמקלו ,איה תרחואמ הדגאו ,'וכו םירשה ןמ האמ םיתמ םו' לכב
 תוחוו ויה הוחמ םדא שריפש הנש םישלשו האמ לכ ס"ר רמאמ םש איבמו ,םידשה לש ןמא וליפא 'ולכ םייחה
 וליא איד ריכפ ןמקל ןכו 'וכו תודילומו םדאמ תוממחתמ תוביקנ תוחור תדלו* איהו הנממ םיממחתמ םירכזה
 ,ויב ייס תישארב ביימ אמוחנת עיייעו 'וכו הנש ל"ק לכ ןומיס ריאד תוחור ןה המ תודלות םינושארה ןיא תודלות
 ןילילו ןידישו ןיחור דילוה יודינב ריתדא היהש םינשה ןתוא לכ 'ב חי ןיבוריעב רזעלא ןב הימרי 'ר רמאמ ותמגודו
 תיליל התיהש שרדהל רכז ןיאו תילילמ םדא דילוהש םתוא אלו םידש ןימ ןיליל שוהיפ םשו ,'א טי'ק ןירדהנסו שייייעו וכו
 תומביב וכו םעפה תאז לע רחא שרדו ,ע'גמ דרטנו אטחש רחא ותשא התיהש וא ר"הדא לש הנושארה ותשא
 תעוה ןכו .רמא אוהד איה 1 :הוח לע אבש דע ותעד הררקתנ אלו היחו המהב לכ לע םדא אבש דמלמ 'א גיס
 ש איה וז ע"פב רובד ליחתמ ןאכש ליג .איה וז 2 :ימצעמ םצע םעפה תאז ייגה תקיודמו ,959 דצ איגופ 'סב
 - רח א רב ד תולמ ילב וינפלש שרדל ךמסנ הז שרדו) 'וכו התיהש איה וז 'וכו הדיתע איהש איה וז 'וכו התוא
 דועו הנשמ ןושלב גוז ותארוהש ןומעפ ןושל םג םע 5 ה שרודו ,(107 דצ טייל קלח חימ עייעו טוקליה ייג 'יעו
 (סש ייגה ןכ) שקשקל שרפמ ריב 'יפבו ,'ב א'יכו ודו ר"פדב םג אתיא גו ז ב 'יגהו ,וחור סעפתו ומכ סעפ ןושל
 כ'פו טייפ ןמקל ןינבר ירמאש המל ונווכש רשפאו ,(עיצו .פ"יכב םג אתיא רמול 'יגהו) םירברב ימע תוצנל וכו ילע
 ומעפל יי חור .לחתו שרדב יב ז"י איפ הטוס 'שוריב ןומעפ ןושל סעפ ושרר ןכו ,הלוקב וילע תללימ הליחתה
 ריו ייעו וכו ךלוה ןלוקו גוז כ תו שי ק מ ויתורעש ויה וילע הרוש שדוקה חור תתיהש העשב (ה''כ גיי םיטפוש)
 ביתכו וכו ומעפל אכה ביתכ גוזכ וינפל ת ש ק ש ק מ הניכש התיהש דמלמ 'וכו לחתו 'ב יט הטוס ילבבבו ,ח'פ
 קחודו ,(םירפסה בור 'יגכ יתהגהו) 'וכו הלילה לכ ינתמעפמ התיהש רמאמה שרפל השק רתויו ,'וכו ןומעפ םתה
 ןכ ומכו וכו שימשת תעשב ותוא הכמ התיהו ומע תטטוקתמ התיה הנושאר הוחש הנווכהש א''בא ייפ י"פע שרפל
 יוגה טוקליו ר''ב ייפבו ,ינתמעפמ ה י ה ת ש היגה תייפיבו ,שייייע כי'מב 'יפש ומכ וירחאלש םע הז רמאמ רבחל קתוד
 (פיייכ י"פע יתהגה ןכ) ן ה מ ת א ן ה ל כ ררסמה ףיסוהש יפכו ,ההגה רחַא ההגהב ליייכב הגוה ןכו ינת מעפמ ש
 ,תימרא ןושל ךרדכ אתמתאמ םיבר ןושל אוח ןהמתאו) םירמאנ המית ןושלב יולכ ןה תוהמתא הלאה םירמאמה לכ
 םירמאמה י'פע שרפמש בוט הקל לעבל תרחא הטשו ,(רעכאב ז''בר ידידי יל בתכ ןכ ,לעופ אלו םש אהמתאש היאר ןאכמו
 ןומעפ ומכ רועינ ןושל אוהו 'וכו ומעפל 'ה חור לחתו ומכ ותמעפמה ם ע 5 ה השאה ת א ז רמולכ סעפה תאז אייד ונינפלש
 'וכו ןיא תואתסונ יתש וברעתנ לייכב .ןיעגימ םניא 4 :הדובעו הדובע לכל שיאה תא תמעפמ השאהש ןומרו בהז
 תומולהח ה רמאמה שרפמ םשו ,רי'ב ייפו טוקליה 'יגכ והזו ,ייסופדה 'יגב ןי א תלמ קחמ א"אבו ,נ"חעו םניא
 םולחב אלא הניא שימשת תעשב םדאה תא תעגימ וזו (דיי 'ז בויא) תומולחב ינתתחו א'דכ רכו ן יע גי מ
 ,יוכו ימצעמ סצע ' נ ש שכתשנ םירחואמ ייכבו 'יסופדבו ,'וגו המדרת םיהלא ייי לפיו ייתכדכ תארבנ הגיש תעשבש
 יניב יבמ 'בו ףסונ לייכב .ירשבמ רשבו 7 | :תייפיב םג ייעו 'וכו אשנ המוחנת ריא רמאמה תלחתה ןה ולא תולמו
 רמול רשפא ק'הלב קוש תרחא ןושלמ הקתעוה אלו .ק"הלב הרותה הנתינש 8 :רפסה בתכב הארנכ יטיש
 סחניפ 'ר רמאמה םש אבוה ןכו ,תשוחנ שחנ השמ שעיו ארקמ ןכ ושרד א'לפ ןמקלו ,רכו שיאמ יכ השא ארקי
 תתא (ןכימ) ןאכמ 85 יומע לודגה שרדמבו יפורתנא 'ע ךורעב םג קתעוה וניגפל 'יגתש ומכו ,'וכו םשכ סיר םשב יוכו
 תנתנש םשכ 'וכו הרות הגתינש ןכימ 'יסופדה 'יגכ םש ייגה לייכבו ,א"לפ ןמקל םג ןכ סרוגש עמשמ ךורעבו 'וכו דמל
 ןכתו דבלב קיחלבש םושמ סלועה תאירב תעמ םדק ימימ ק'חלב ושמתשה ךכ 'ולכ .םלועה ארבנ ךכ 9  :'וכו הרות
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 אלו ,תינרבד אהת אלש הפה ןמ אלו ,תינתייצ אהת אלש ןזואה ןמ אלו  ,תינרקוס אהת אלש ןיעה
 תינסרופ אהת אלש לגרה ןמ אלו ,תינשמשמ אהת אלש ,ריה ןמ אלו  ,תינתנוק אהת אלש בלה ןמ
 רבאו רבא לכ לעו ,הסוכמ םוקמ ותוא םורע דמוע םרָאש העשב וליפא םדאב עונצ םוקממ אלא
 אל יתחכותו יתצע לכ וערפתו ןכיפלעפא ,העונצ השא העונצ השא הל רמוא היה ארוב היהש
 6תויוטנ הנכלתו השאר תרקומ איה ירהו שארה ןמ התוא יתארב אל ,(הכ א ילשמ) םתיבא
 ירהו ןזואה ןמ אלו ,(םש םש) םיניע תורקסמו תינרקוס איה ירהו ןיעה ןמ אלו ,(זט ג היעשי) ןורג

 אנקתו תינתנוק איה ירהו בלה ןמ אלו . (י תי תישארב) להאה חתפ תעמוש הרשו תינתיצ איה
 ןמ אלו (טי אל םש) םיפרתה תא לחר בונגתו תינשמשממ איה ירהו ריה ןמ אלו .(א ל םש) לחר
 ג ,שיאה ןמ רתוי תורוגמ הב הניב רמא אדסח בר  :(א דל םש) הניד אצתו תינסרפ איה ירהו לגרה
 10 :םירבוע תלבקמ אהתש ירכ הלעמלמ הרצו הטמלמ הכחר

 : היניבשוש אכלמד הירוקל יובוט ןיבא 'ר רמא םדאה לא האיביו
 ד האילמ התוא הארו ול הארב הלחתב רמא 'רב הדוהי 'ונו םעפה תאז םדאה רמאיו (גכ

 : 158 ד5 ליעל ,סט עוקלו 15  :י5 "כ סכט ייס 3'פ/ סעוסנס ,ד"'כ 'כ עוקלי 11 6':  סי" ןינוכיע ,'ס "כ סו 9

 , (ךומסב ןכו) ?א [תינתנוק 2 | 'ך תינתוצ [תינצייצ " | (ךומסב ןכו) יכא פד תיגרקס .(ךומסב ןכו) עזְד [תינרקוס 1
 ₪ תינרתנק ,(ךומסב ןכו) מכ תיאנק ,(ךומסב ןכו) | תנתאנק ,(ךומסב ןכו) 'יְִחִד תינתנק .(ךומסב ןכו) 'ד תיניתנוק

 ,ם (םש) יכחפד תינשמשממ ,(ךומסב ןכו) ן תנשמשמ ,י [תינשמשמ | ל... ינפמ [אלש ** | (ךומסב ןכו)
 ,") תיגררפ ,(ךומסב ןכו) 5 תינררופ ,(ךומסב ןכו) ן תנסרפ ,(םש) ירעכאד תיגסרפ .יזְד [תינסרופ | א תשמשממ
 | (םש) יעונצה .כאְוְד עונצ אוהש :מי'אפ [עונצ | (םש) י םוקמה ןמ 8 | (ךומסב ןכו) מ תינרשרפ ,") תינקפנ
 ,.מוכא [םוקמ | י םודע אוח וליפאו .מ (םש) יכ?א] םורע [ו דמוע] אוהש העשב וליפאש | (םש) י םדאה לכב
 העונצ השא | (םש) יפ יל ,מ השאל [הל | כאופְד הב ₪ ;י [ארוב | יכ'א אוהש [היהש 4 | (םש) יִוָפְד םוקמה
 | ו תלקמו ,ץְד תלקמ ,(םש) י תליקמ ,*א תפקזמ | י יל איה ירהו | ן היתארב 5 | מיכאפ כייעאו | י'א יל
 הפה ןמ אלו [בלה ןמ אלו | ך תינתוצ .יעאחופ תינצייצ .מכ [תינציצ 7 | מ"אָו תורקשמו 6 | (םש) י שאר
 .ןיְד [הניב | יִזְ'ְד תינסרופ 9 | יז תינשמשמ 8 | ע תינתנק | (םש) י -. ,םירמ רבדתו 'נש תינרבד איה ירהו

 | כ לגקתש | וד ןל- .כאחפ [הלעמלמ | ןד ןט- .כאחפ [הטמלמ 10 | אהל | ךכהפד הנג
 ,1 היירוקל | ש תובט ,8 בט ,עְד יובט ,ך יהובוט .] ייובוט .יִא'ְד [יובוט 11 | אָו םירבועה תא .זְךפ ןירבוע

 ' אן [הדוהי 12 | 'א אנד ,?ךכפ הניבשוש | ן הכלמד | ך אתיקל .'א איה .%א הייד .עֶד הירקל ,'ך איי-

 | א ימא ('א 'רג) רג .ך ר רג .כו [רג | כחפד ו
 ןושל רקסו לכב תוטטושמ היניעו תטבמ .תינרקוס 1 :נ''חעו ת ל ק מ םימעפה יתשב היגה א''אבו ,ע''צ דועו ,ןורג תויוטנ
 אבוהש םיניע תורקסמו ייפ ןכו ,רקסמל םקו נ'חב 80 דצ ליעל רי'אלבו ('א חיי ה"ר) תחא תריקסב ןירקסנ ומכ היאר
 יפ רייכיאבו ('א ב'לק) זיפ אתקיספבו ,(הרעסה ןמ היידב י'מב 28 דצ ליעלו ג"'חעו תו ר ק ש ממ ו בותכ ארקמב) ךומסב
 תינתנוק ומכ וי'וב תינרקוסו .ארקיסב ןהיגיע (תורקשמ) תורקופ ויהש םיניע תורקשמו ושרד זייטפ שיר ר"יובו אמט ורוס
 יע ךורעבו , 857 דצ סיורק לצא פעלו 408 דצ עיזעאפ 'גאניז ץנוצ ע'יעו 65 דצ ןאמלאד 'ועו תינדרופ פ"יכב ןכו תינסרופ
 תינתוצ ךומסבו ןאכ ייגה ו"דו ריפדבו ,רבד לכ עומשל תשקבמ .תינתייצ :ופוסמו רמאמה שארמ קתעוה 'ב רקס
 אתיא הימפ ןמקלו ,נ"'חעו עלבומ ףי'לאהו האנק ןושל .תינתגוק 2 :תוצ תיצ יע ל"תמע 'יעו תינתווצ םש רי'בדבו
 ןמקל ייסופדה ייג ןכו .תונשמשמ :תינתנק 'ע 'שה ךורע 'יעו תויאנק ודב ייגח םש ר"יבדבו תויאנקו תואנק ר"'פדב
 שרפמ ר'ב "יפב .תינסרופ :986 דצ גי'ח ל"תמעו נ"חעו תינשמשממ ליייכב 'יגה ךומסבו ,תינשמשמ איהש די'עפ
 כו ,הניד אצתו תוינאצוי ה'מפ ןמקל 'יסופדה 'יגו .תינקפנ תינדרפ 'ב סרפ 'ע ךורעב א"ס 'יגו ,תינכלה .תינסרפ ןוכגל
 ''צו תיגרדפ םימעפ 'ג 'ו 'יס בשיו םש ןכו ,תיגרדפ אתיא 'ה 'יס ףוס םשו ,תינאצוי האל המ 'ז 'יפ חלשיו אמוחנתב
 ןאכ הביתה תביתכ ןכו .ןכיפלעפא 4 :429 דצ םש פעל םג 'יעו סרפ סע ףדרנ דרפ לעפו ,תינסרפ ומכ ותארוהו תינדרפ
 רבדתו 'ינש תיגרבד איה ירהו הפה ןמ אלו דוע אתיא היעשי 'קליב .'וכו ןזואה ןמ אלו 6 :110 דצ ליעל י"מב ייעו ויכב
 ייסופדב ןאכ רפח הז רמאמו ,סש חלשיו 'פ ב'מ אמוחנתבו ר''בדב םג 'יעו ,ןינעה ףוסב ד"כ 'ר טוקליב ףסוג ןכו ,םירמ
 האנבש דמלמ אנת אתינתמב הל יומאו אדסח בר רמא ןביו אתיא םש תוכרבב .רמא אדסח בו9 | :י'כ לכבו
 הלעמלמ הרצק השא ףא תוריפח תא לבקל ירכ הטמלמ בחרו הלעמלמ רצק הז רצוא המ רצוא ןינבכ הוחל הי'בקה
 ,דבכה ןינב אוהש לייגו ,ויכו ר"פדב ה"כו .הב הניב ;םש ןיבוריעו סירב 'יעו דלוח תא לבקל ידכ הטמלמ הבחרו
 תוגב שרדב ןכא ,242 רצ איח לי'תמע ייעו םשו ,םומ לכמ הנובמש 'ב ביימ 'וכו הנובמ התיהש 'ב דל הטופס ןכו
 ייגה ןכו הניב ןושל ןינבמ 'יפ התוא ןינבמו ןיבשוי ןהש 'וכו הלודג ירדהנס וז םלשורי תונוב יי 'יס גיכפ ר"ומשב םלשורי
 ,טפשמו הלאש לכב ןתוא ןיניב מו ןיבשויש 'וכו םלשורי תוניב אלא םילשורי תונב ירקת לא ו"ד רישהשב
 םישדח השלשש תויטלפ שלשמ הב הנב רחא רמאמ יול 'ר םשב ןיכסד י"ר רמאמב בבריע 84 דומע לודגה 'מבו
 םש סרוג כ"'חאו ,הארב הגיב ב יוכו ןביו םש ליחתמו ,('א איל הדנ ייעו) 'וכו ןותחתה רודמב דלוה םינושארה
 ר"א 11  :רמאמה ןונגפ לכ םש הנישו ,'וכו הוחל ארבא ןכיהמ ה"בקה רמא הארב הניבב "וכו ןביו ירמא ןנברו
 הכילומו הדיב זחוא ךלמה האר ךכש ינוריע ירשא יברב יולה ןיבא ר"א קתעוה םש הרש ייח ביימ אמוחנתב ,ןיבא
 82 יומע לודגח ימבו ,158 דצ ימ קלח יתפרצה ע"'מב עיייעו הירק 'ע ךורע 'יעו םדאה לא האיביו ינש תיבל ול
 ליעלו ,נ"חעו וכו הירקל יובט 'ג הלעי הדוהיבו ,(היניבשוש אכלמד 781 דצ םשו) הניבשוש הכלמד אירקל יובוט
 ,184 רצ ליעל 'יע .ירב הדוהי 12 :םש י"מב ש"'מ 'יעו ר'הדא לש ןיניבשוש ויה לאירבגו לאכימש אתיא 67 דצ
 הדוהיו ,158 רצ ליעל אתיאדכ תינומטמב המלו הנורטמה תלאש לע יסוי 'ר בישה 'וכו הארב הלחתב וז הדגאבו
 ייעו\ הלחתב תארבנש ומכ םדו ןיריר הגיאו ימצעמ םצע איה התע ר"הדא רמאש 'וכו םעפה תאז ארקמ השרוד 'רב



 נכ ב חי השרפ תישארב 1%

 הרקי ןבא לכ ,ללכב לכהו טרפל תפסומ ללכה תא השע טרפו ללכ ןירמא ןוהיוות שיקל
 דח ןומיס ירו יול יר ,ךתכוסמ הרקי ןבא לכ ללכב לכה ,טרפ 'וגו הרטפ םרא ,ללכ ךיתכוסמ
 אוה תיל אכהד בהז ןידה עשת רמאד ןאמו ,ןינברכ רשע רמאד ןאמ ,רשע רמא אנרחו עשת רמא
 יר  ,תוילנרמו תובוט םינבאלש תוירקיתו בהזלש םילתכ השע רמא אנינח רב אחא 'ר  ,אהמתא הפוח

 יול יר םשב ןינכסד עשוהי 'ר :ול השע בהזלש םיסוקרוק וליפא אחא 'ר םשב אנסרכ רב רזעלא5ב
 ןמ אלו ,השאר תרקומ אהת אלש שארמ התוא ארבנ אל רמא ,התורבל ןכיאמ ןנובתה 'תכ ןביו

 יכ סנכ סיכנד ,סי'טפ ןעקל ייעו ,זייע 'ג סיעשי יכיכפ 'קני ,(ס'לט) ס"קכ 'כ סיעשי 'קני = ,דייכ 'כ טוקל* ,פי'פ ןפקל 5
 :ה "פ נשו סעוסנפ ,ויי יכ סלשו נ"פ סעוסנס ,(ל" יס וי'פ) לס

 ,1ף] ףסומ | ך ללכ השענ ,!א ללכה תא השעו | ?א והייורת ,כא והיורת ,] ןוהירת ,'ך ןוהיוורת 1
 אתלת ןוהל דיבעי גיי ןוהל ימאד ןאמ -, [ךתכוסמ 2 .| ך יל ללכב לכהו | ךכא] טרפה לע | ?ךכא ףיסומ
 | אוד דחו .כ הנרוהו [ בא] רשע [עשת 8 | ם רב .ל יוב [אוד 'רו* | 9ל והינימ דח דיבע אלו רשע 'מאד

 | לריאל והל ['רלאוד אוה* | ן יל אכהד | ןאבהד ,ך כהד ."ךכאפ [כהז | 'א יט ,כ?אַָו עשת [רשע
 /1פ תוירקתו | ?א תוד .'א םילתוכ | ך הל ,כ'א ול - [השע | כ אנניח רב | אד ל .ןפ [אהמתא 4

 ,ן םיסוקקק | | א אנויב ,ָך אנסיב ,2 הנס ,ןַפ [אנסרכ 5 | + תוארדיתקו ,ך תוארדתקו ,ך תוירק יתבו
 ,!ףכו [התורבל | ך ןיאמ .יאחופ ןכיהמ 6 | | א ןיסיקדווק :כ ןיד 4 ,?ך םיסקדרוק ,'ך ןיסקרוק

 | (םש) י ארוב יניא .מיכאַחְד ארבא אל .ןַפ [ארבנ אל | ייל רמא | (היעשי) ילאְַד התארבל ,יחַפ התוארבל
 ,(םש) יִזַד תליקמ ,(ךומסב ןכו) מכ תפקזמ ,(ךומסב ןכו) 8 תרקזמ ,?ך*א תרקיימ ,1ךְד תרקימ | שארה ןמ

 | ןד אל | (םש)ושאר | יתלק ל תלקמ

 תומ ירחאד אקספו הרפד אקספ םכותב הרדסנש םירחאה םישררמה םעו) הרפ 'פ אתקיספה םע ונונגסב אלו
 'ר םשב יול ר םש רמאמה ןושלו ,(הרפר אקספמ םכחהכ ימ החיתפה וכותב הקתעוהש תלהק שרדמ סעו
 ךתכוסמ הרקי ןבא לכ 'וכו ןג ןדעב ביתכד ר"הדאל .ה"בקה ול רשק תופוח הרשע שלש אנינח רב אמח
 תחא ד"מו תלת ךתכוסמ הרקי ןכא לכ דיכע הרשע שלש דיימ יגילפ אלו רשע ירמא ןנברו הרשע תחא ליר
 אתקיספה י'פע ןכ היגה לייכב היגמהש ל"נו) ןוהנמ דח דיבע אל רשע דימו אדה ןוהל דיבע הרשע
 ןינכו שרפל ךירצ ונינפלש ןונגפה יפלו ,(נ"חעו ןאכ ר'בב תרחא "ג וינפל התיהש אלו שובישב היגהו
 והיורת ל"בשרו חי'בחרו ,טרפבש המ אלא ללכב ןיאו טרפ 'וגו הדטפ םדא ללכ הרקי ןבא לכ ליס רשע ןירמאד
 /בשרלו תופוח 'ג ףיסומ הרקי ןבא לכ ללכה השענ מי'ב ח"רלו טרפל תפסומ ללכה תא השע טרפו ללב ןירמא
 ללכב ןיא טרפו ללכ ונינש םשו ,כיות שירב לאעמשי 'רד אתיירבה לע יארומא וקלחנ ךאיה גיעצו ,תחא הפוח ףיסומ
 םדא רחא ךתכוסמ הרקי ןבא לכ בותכ ולאכ ןכ ושרדש שרפל קחודו ,טרפה לע ףסומ ללכ השענ ללכו טרפ 'וכ
 'םש ב"בבו ,בתזו תקרבו 'וכו םדא .בהז ןידה 8 :שרדמה ישרפמב 'יעו ללכב לכהו ןושלה השק םגו ,'וכו הדטפ
 תלמ הניא ןאכ וז הלמו ,ו"יכו פ"יכב היכו .אהמתא 4 :ףוסבל היל בישח אקד בהז ןלוכבש עורגו ןנחוי ר"א
 הל השע שרפמו סרוג י'כ רי'ב 'יפב .'וכו םילתכ השע :44 רצו 86 דצ 8 דצ ליעל 'יעו האלפה תלמ אלא המיתה
 רי'ב ייפבש ינשה 'יפכו ,אנסרכ רב ןועמש יר 'ע י"הבמ 'יע .אנסרכ רב רזעלא 'ר = :ןבי) ונייהו תוארדתקו 'וכו םילתכ
 רב כ"ג "יגה התיה הז "יפ לעב ינפלש 'רנו ,בהז תכאלמ השוע אנסורכ בהזל ןירוק י"לב בהז 'נסרכ שרפמ ספדנה
 הניד אצתו 'פל החיתפ הז רמאמ ושע פיפ ןמקל .'וכו ןינכסד עשוהי 'ר = : (' י*לב םיסרק .םיסוקרוק 5 :אנסרכ
 םיהלא ייי ןביו ה"ה יתצע לכ וערפתו חתפ (יול 'ר םשב ליצו) יול ןב עשוהי 'ר ליייכב ל'זו הועטיק םירפוסהו 'גו
 ילוכו שאר תל קימ אהת אלש שארה ]מ התוא ארבא אל התור ל ןכיאמ ןנובתה 'תכ ןביו עלצה תא
 תוחב רבדמ 'וכו יתצע לכ וערפתו היישז םש חלשיו במ אמוחגתב החיתפה רחא ןונגסבו ונייניע ב בותכ אוה
 תינרקוס ויניעמ תילע הפ ג ה חו ר םדא לש שארה ןמ התוא ארוב ינא םא היבקה רמא התוארבל הייבקה שקבשכ
 יתארב אלש דע יתלטג תאזה הצעה לכ היבקח רמא תינסרפ אהת וילגרמ תב ג ג אהת וידימ תינרבד אהת ויפמ
 אב םש בשיו אמוחנתב רמאמל רחא ןוגגס דועו ,'וכו ושארמ התוא ינא ארוב םא יתרמא םהמ יתאצי אלו התוא
 החור היהת שארה ןמ התוא ארבא םא רמא התוארבל םוקמ הזיאמ בשחמ היה הוח תא אורבל ח"בקח שקבשכ הארו
 םילגרה ןמ תבנוג היחת םידיה ןמ תינצייצ היהת ןזאה ןמ תי ג ט 5 ט 5 היהת הפה ןמ תינרקס היהת ןיעה ןמ הסג
 תחא חקיו ינש תיבב תבשוי העונצ היהתש ידכ עונצ סוקממ עלצה ןמ הארב ה"בקה השע חמ תינודפ היהת
 תויניתי'צ תוינרגרג םישנב ורמאנ תודימ עברא 'מא ןינברו ה"מפ ןמקל ותמגוד הז רמאמו ,שיייע 'וכו ויתועלצמ
 ר"'בדבו ,'וכו תוינסרפו תובגג ףא רמא יול 'ר 'וכו תוינרבדו תוינטטסיא ףא רמא הימחנ רב עשוהי 'ר 'וכו תואנק תוינלצע
 וכו תוינתווצו תוינרגרג ןה ולאו םישנב תודמ עברא רמא יו ל 'ר 'וכו םירמ רבדתו םש "יגחו םירמאמה ינש ורבוח
 תארבל היבקה אבשכ ןינכיסד עשוהי ריא םירמ רבדתו א'ד 'וכו תוטטפו תויניסטסיא םיתש דוע ירמא ןנבר
 ןזאה ןמ אלו המר הניע אתת אלש ןיעה ןמ התוא ארבא אל 'וכו ןביו ינש 'וכו ןגובתמ היה םדאה ןמ הוח תא
 ןכיהמ אתינדר 5 אהת אלש לגרה ןמ אלו תבנוג אהת אלש דיה ןמ אלו 'וכו הפה ןמ אלו תיגתווצ אהת אלש
 ןהלוכ חב אהי אלש הי'בקח ןוכתנש המ לכו םולכ ליעוה אל כייפעאו ךריה ןמ וב שיש עונצה רבא ןמ התוא ארבא
 תארכנ ןכיהמ וכו לירשב ןינכסד י"ר םש 'גו עיק ייס מ"תונמב קתעוח ונינפלש רמאמהו ,'וכו ןהבש תורישכב
 'וכו תינשמשממ 'וכו תיאנק 'וכו תינרבד 'ןכו תינתייצ 'וכו תינרקס 'וכו תפקזמ אהת אלש 'וכו ארבא אל רמא
 קיתעה 558 רצ איגופ יסבו ,'וכו היתארב אל 'וכו כ'פעאו העונצ השא רמוא היה 'וכו םורע אוהשכ וליפאש 'וכו תינאצי
 :נ'חעו 'וכו תינסרופ 'וכו תינששממ 'וכו תינאנק 'וכו תינציצ 'וכו תינרקוס 'וכו תרקימ 'וכו התורבל ןכיהמ 'תכ ןביו
 ןביו ייל הבזמ חנ ןביו דילפ ןמקל שרדה ןכו ,'וכו ןגובתה ץמקב דיויח ןביו היב ירקו הנביו 'תכ אלו .'תכ ןביו 6
 יתבבו תייפיב םג 'יעו השאב הריתי הניב הייכקה ןתנש ליעפה ןושל ןביו ושרד השרפה שירב ליעלו ,'וכו ןנובתנ 'תכ
 הנכלתו יפמ היאר ךומסב איבחש ומכו תפקזמ ומכ ייפש עמשמו ,ו"דו ר"פרב םג ךומסב ה"כו .תרקומ :הנוהכ
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 11 ננ ב חי תשרפ תישארב

 םשב הל 'מאו וביא 'ר  ,םדא ינבמ הניב רמלו קושל אצוי תויהל שיאלש וכרדו התיב ךותב תבשוי
 אתיעלקל ןירמא ןירתא תיא  ,ול קאיבהו הלכב קטשיק :יחוי ןב ןועמש יר םשב הל ינתו הינב יר
 ול האיבה תחא המקש תחתמ וא רחא בורח תחתמש רוכס תא המ אנינח רב אמח 'ר רמא  ,אתיינב
 הרקי ןבא לכ :תייה םיהלא ןג ןדעב דיהה ול האיבה ךכ רחאו ןיטישכת ריכב הטשיקשמ אלא
 תכאלמ בהזו תקרבו ךפונ [ויפפ הפשיו םהש] שישרת םולהיו הדטפ םרדוא ךיתכוסמ
 רשע ימא ןינבר שיקל ןב ןועמש ירו ןינבר .(גי חכ לאקזחי) וננוכ ךארבה םויב ךב ךיכקנו ךיפות
 ןכ ןועמש רו אנינח 'רב אמח יר ,[ניי רמא | אנינח ירב אמח 'ר] ,איי רמא שיקל ןב ןועמש 'רו

 יס סכיו ב"פ עוסנס ,67 35 ליעל ,סש סדנ ,'6 סי" ןינוליע ,'6 ס"ס םוככנ ,'3 ר"5 סנש ,'ג 3" י"פ סנט 'םוכי 1
 6/'וכ כיכרפ סי" "שם ס"'כ סינסס שכדע ,('3 '[) תכלכ ביע 'פ סלל ק שכדע ,'5 "ק סכיו סעוסנס ,3 יק סכט ייס 'ד "סו '6
 סנכ פועש ,ז ע ים .(שפ יכ (עוסנס ,6/* 'יכ "טס יכ סט סלט ייס :''5 סעיסנס ,ד"'כ 'כ עוקלי 8 : ל''פ 'סנכ ק:כ ,ס''פ ב"כ ר"'פ
 ,'3 'ם כ'פ סבכ 6כקף 5',  ס"ע "3 "[,  סרע םודע בלד +םייככ 4 | :(6"" 'ד) םפכ 'פ סנכ סיכיטס כיע ,'ס 'יס ספ
 יכסל 'כ "ס סלע ייס כ"ט (עוזכס ,(:6 נ"ם) סלפ 'פ יסנכ ססקיספ ,('כ ע"ק) םיע יכספ 'פ ספ "עו ('ס ז'כ) סלכפ 'פ [פקיספ
 :נ'יפ ףוק ס'כלפ ,('5 'ס) סכססכ יפ 'פ םלפק שלדע ,'נ ייק פופ ילספ (נוסנפ ,זי* "סם םקמ 'ג "יס פיפ

 ,יפ [האובהו | כלא דמולו | ינת אוהו | ןחאנב ,ך הייגב / 8 [הינב 2 | ףשיאהו , כד ..וכרד . אח [תויחל--וכרדו 1
 [אתיעלקל 5 | 1 ןיירקד ןנירמאד .'א ןר- ,כ ןירד .?אְד ןיירקד [ןירמא | ןח ולצא [ול | כאוְד הֶאיִבה כ"'תאו
 ,ן תחת .יכ'א [תחתמ | ן תחתש | יל המ | אָוְד רב .כיִד [רג | כא אתינב ,ן התיינב 8 | יְך אתעלקל

 ,'א ןיטושק . - .ילאך ןיטישכת ינימ ,2] [ןיטישכת | ן העבראו םירשע | ן הל ששיקשמ ,"א הטשק 4 | לא יל
 ..לּכ ,[ך 'וגו הרטפ םדוא ךתכוסמ . . לכ [וננוכ--לכ* | א םדאל < [ול | ךך רחא [רחאו" | ?ף ןיטושיק . .
 ןב ןועמש 'ר ,'א לירו ןינבר ,2] שיקל שירו ןנגר ,ך שיקל . .ןנבר [שיקל--ןינבר * 6 | ןפ יל ,2'א ךתכופמ
 דחא | ך ןועמש ירו ,1ף שיקל שיר .'א לירו .כופ שיקל שו 7 | ך " [רשע" | ?אפ יל ,ל ןינברו שיקל
 תלת ..רב אמח 'ו ,ך ג'י רמא אנינח רב אמה 'ר [ג"י -- אמח 'ר* | א רס דח ,"א ירס רח ,*"ךמ רשע

 [ףכאוח אמח* | כ'אודל יל ל ג"! 'מא אנינח 'רב אמח 'ר םשב יול 'ר ,ף הרשע שלש 'א אמח 'ר ,%% ילס

 | 'אופד רג .כ'ד [רג | פל אגנה
 יסוי 'ר םשב והבא 'ר רמאמל היארל אבוה םש ישוריב .'וכו וביא 'ר 1 :ילו כ ןיקדבנ וירדנ דחא םויו הרשע םיתש ןבו
 אתיעלקל ןיחווצ ןירתאב הי יג ב 'ר םש ב ןנ חו י 'ר רמאד איההכ איתאו םש 'גו הנוב םושמ תבייח תלדוגה חי'ב
 ןב ןועמש 'ר שררדכ ןיא ךכב ןינב ךרד יכו הנוב םושמ 'וכו תלדוג 'וכו והבא ר"א םש תבש ילבבבו ,אתיינב
 אתיעלקל ןירוק םיח יכרכב ןכש םדא לצא תאיבהו הוחל ה'בקה העליקש דמלמ עלצה תא םיהלא 'ה ןביו אי פג מ
 ןכש 'וכו תעלקש רמלמ יוכו ןביו 'וכו שרדד מ"'ב שיירדכל ןביו יאמ ףוצרפ ד"מל םש ןיבוריעו תוכרבב ןכו ,אתינב
 רצ ליעלו .תמדוקה הרעחב 'יעו וכו ןביו מ'ב ש"ר םושמ שי ק ל שי ר רמאד םש הדנבו ,אתיינב אתיעלקל 'וכג
 םש םילהת 'מב ןכו ,עלצה תא םיתלא י'י ןביו 'תכד תולכ טשכמ 'וכו חי'בקתש וניצמ י א ל מ ש ר"א אתיא 7
 אמוחנתב םגו ,'וכו ןיריק םיח יכרכב ןכש 'וכו הוח תא הי'בקה העליקש רמלמ 'וכו ןביו ינש 'וכו וניצמ יאלמש ר"א
 יא 'יס אריו אמוחנתבו) 'וכו ןביו ינש הלכה תא טשיק 'וכו עדיל התא שקבמ י א ל מ ש ר"א אתיא 'א ייס אריו מ
 איברעב ו ה ב א ר"א ןביו והמ 'וכו ןביו ינש םדאל תאיבהו הטשיק 'ד 'יס םשו .(הגוב הלכל ןירוק םיה יכרכב ןכש דוע ףסונ
 תעליקש דמלמ 'וכו ןביו 'וכו תי כר ב ר"א םש תלהק ימבו ,'ב 'יפ הרש ייח שייייעו 'וכו אתיינב אתלידגל ןירוק
 רמא ןנחוי 'ר וכו ןביו 'תכד תולכ טשקמ 'וכו ה"בקתש וניצמ םש דועו .אתיאנב אתיע"קל 'וכו יכרכבב ןכש 'וכו
 תיהש יא על א רב הדוהי 'רב תשעמ בוש רמאמהב שרדה אבוה םש א'ונ ג"רדאבו ,ול הארחו הטשקו תאנב
 תלכל םיה יכרכב ןירוק ןכש 'וכו ןביו ינש הלכב קסעתנש היבקתב וניצמ יוכו סהל רמא םש 'גו 'וכו תנושו בשווי
 82 דומע לודגה שרדמבו ח''פ בירנ שייייעו יוכו םדא לצא תאיבהו תלככ הטשקו הוחל הי'בקה הנקתש ןאכמ תתיאנב
 אריו אמוח:תבו ,רעש תעילקל ןינב ןירוק  .וכו אתיעלקל ןירמא 2 :108 רצ ב"'ח תיהגאב עיייעו שיזשר תורעהבו
 רי"'א 8 :תעלוקמו תטשוקמ איהש הלכל אתיעלקל שרפמ י'כ ריב 'יפב סג ןכא ,נ'רדאב ןכו תלכל ןירוק שבתשנ םש
 ול הארה תתא תמקש ךותמ וא דחא בורח ךותמ רמאת אמש ות ב א ר"א 'יגה םש תלחק ימב .אנינח רב אמח
 ר"א םש הרש ייח ב"מ אמוחנתבו .םדאה לא חאיביו 'נש ול הארה כ'תאו ןיטישכת ינימ ד'כב המטשקש רחאמ אלא
 השע תופוח הרשע שלש וניתובר ורמא הנאת תחת וא תיז תחת ול האיבה אמש רובס התא וכו ןירוק איברעב והבא
 העבראו םירשעב הוחל ה"כקה רטיע אנינ ה 'רב אמ ח 'ר םש ב יו ל ר"א 'וכו ןג ןדעב ינש הוחו םךאל הי'בקה
 אוהה םויב היעשי רפסב םירומאה ןח ןיטישכת די'כו ,'וכו םדא לצא הכילוהו הדיב זחאש אלא דוע אלו ןיטישכת
 םש ד"'כ .קוספב םירכזומ השלשו ,ןיטישכת א"יכ ונמנ א''ב--חיי 'ג םשו) 'וכו םיסיבשתו םיסכעה תראפת תא יי ריסי
 וגו ו ת ל כ כ השמ לא ןתיו 'פ םש אשת יכ ב'מ אמוחנתב שיקל שיר םשב שרדה ןכו .(864 רצ איח איהגא ייעו
 ,(נ"חעו ןיטישכת ינימ 'יגה סש ריומשבו אמוחנתב) יוכו ןיטישכת העבראו םירשעב תטשקתמ תאזה הלכה תמ
 םולכ תניא ןהמ רחא רבד רופיח הרסח םאו 'וכו תטשקתמ וז הלכ המ הלכ ךיתותפש הנפטת תפנ 'פ רישתשבו
 ףילי םשמו ,ר"תדאל ה"'בקח השעש תופוחה ןינעל ותושררש 'וכו ןג ןדעב קוספמ היאר איבמ ח''ב אמח 'רו ,'וכו
 ומוקמב שרפתמ וניאש רבדמ זי הדמ תודמ בילד אתיירבה ל'זו ,תפוחל תסנכנה הלככ חוח תא טשיקש כי'ג
 לכ עי'גב ר'תדאל עטנ ת'בקהש ונעמש וגו םיהלא 'ה חמציו ןדעב ןג םיתלא 'ה עטיו .דציכ רחא םוקמב שרפתמו
 תעשב ונעמש ןכיהו תוילגרמו תובוט םינכאו בהז לש תופוח ה'בקה ול ארבש וניצמ אל לכא םידגמ ינימ לכו ץע
 ורדסנ קוספה הז שרדבו ,70 דצ ליעל םג 'יעו ךתכוסמ תרקי ןבא לכ תייה םיהלא ןג ןרעב רוצ ךלמ םריחל רמאנש
 'יפו 'ב א'יכ] םייכ י'פע יתחגה ןכ ,ג'י רמא אנינח 'רב אמח 'ר 7 :ןתישעמו תיפוחה רפסמב ליזח תועד םג ןאכ
 יתהגה אל ןכלו ,ל'בשרו ןינברד אתגולפל הפסותינ ח'בחר תעדל לי'גו ,ויזרהמ 'יפבו מ"ידיב םג 'יעו א'יכו טייב ריב
 חי'ב אמח ר"א םש ןניסרגו תופוחח רפסמב תוטש יתש קר םש ב"כב םגו ,חי'בחרו ל"בשרו ןינבר רמאמה תלחתב
 ומכו ;הרקי ןבא לכ ינש הרשע תחא רמא ארטוז רמ 'וכו ןג ןדעב ינש עיגב ר'תדאל היבקה השע תופוח רשע
 םירבדה רקיעב םיכסמ רמאמהו ,'וכו ןוהיורת ל'בשרו ח"'בחר ןאכ שימ כ"ג שרופמו ןאכ תועד 'ג שי יתהגהש

11 867880116 805 



 תישארב

 ,(גל אב בויא)
 יחי

2% 
- 

 ₪[-יי תוצמ הל
 וו .

 י
. 

 - ירוא
 | ה וי₪=

 אלש יתמוווי הףריהו ירי 5 .
 וו 4 % -= 4 0092 -- |

 םלועלש ו 4
9 
- 

= 

 ןושארה םדאלש ומד הכפשש ירי לע

 1:9ןושארה םדא תא הלקליקש ינפמ תוצמ
 ןהל רמא ,תבשלש רנ ןתיג המ ינפמו

 + תרד וכ הוופ'פ ה *סיי דוקר
 ו ₪ . -- - +, ג - --

 .-יירכ רווי ארמי יר ראיו\
 |! 2 - |! - |" - ' - ו - -\

 רחא םויו רו רו ףר רירדחההרו
 |. | | !'.₪= ו, - | <

1 

 ןימייכ ןירדנ רחא םויו הנש נ
 ו. |יצ ₪4 | 002 - .

 : 126 75 ליטכ 8 שם ייש עכופפ '6 "כ םכ קפוסנס ,ןיי "מ עכונמ 'ח 'יפ םכ 3יפ סמוסנת ,'כ 'כ 3"פ סנט 'סוכי 1
 32 ק'מ סדנס

 רד  ייו'וי - )--'י --וי .ר- וי *-- ייינוכ | הרוקור * - %% --=9 *%-יתיי |
 - \ - תו ו הלה תו \ )| ה ז 4 , 2 ןהוצסכ ם1 בפמ ג

 ינפמ וכ ל תרי דרבופל 2 ב םדא םד ןוושארה ןומד ח יפל םהל רזיא . יפל

 *%%כ -חאג + החטר ור -0-דטה .- - | ה-ו כ הסוו . ויתיר ל

 יה וא א -רא . - 7 א - \ ] | - ו

 = ר'- |\וידל -רהט הרי -ררחה *כ ויתדו - )--- - כ -ר- חרותה 6
 1 -ם | | ווכש 0 = הדו >> - ₪ , - = .

 | כ ירה רו' - 0 - הורוס *כ רו --- רותי | י-- - %*'" 7-7 הדיג ידה הרזוש -- הו- ל
 א התב (וגוביכ 1גיי* ([ןו |: : ש₪ א | -' כא | 28 [ן וובש -

 ] \ - : - - הבש---ךכיפל | יד םדא תמשנ יי רג יורכש םדא לש ותסשנ ,כ'א] ןושארה םדא לש ( רנ) ורג ,5 םדא תמשנ
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 ריב י'יפב אבוחש ומכ רפסמ ןיא וינפל תוכלוה םישג ושרדש רפסמ ןיא וינפלו ד"סל ונווכו רכו לבוי

 םישנה ולא רפסמ ןיא
 ואבוש  םרוע ב ךכ

 חושי דו"

 ירו כ חוח החווה  סדיוחיו
 - ו 0
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 - הופי  הווייוו כ דורו ₪
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 מא יףכו התא רפע יכ ינש הל עמשש לע ומד הכפשו הוה (התאבו ל*'צו) אבו םלוע לש ותיירב תלחת היה וכו
 םדא הוהש יפל רנה תוצמו וכו המל הלח תוצמו הכפשש םדח ותוא לע הל רפכתיש הדנה םד תוצמ הל ןתנת היבכה
 םשו ,הכו תתבכש רנה לע הל רפכתיש ירכ רנה תוצמ הל ןתני ה"בקה רמא ותוא התבככו הוח התאבו "וכו ורנ
 האמיט איח יוכו רכ תוצמ רוטשת ךכיפל 'וכו םלוע לש ורנ התבכ איח היבקה רמא השאל ורסמנ המלו ערוצמ 'פב
 םדאה טד ךפוש 'נש המד ךפשתש תבייחתמ איהו ריהדא לש ומר וכו רי הדא הז םדוע לש תרה
 אלו השאל הדנ תוצמ ורפמ המ ינפמ ''גת נ"רדאכו ,םש הנ אמוהנת ע"יעו "וכו הל רפכתש התדנ רומשת יכו
 טוחי לע רפכתוש ידכ וכו ורסמ ךכיפל ותכפשו תוח תאב ה"בקה לש ומד ריהדא היתש אלא שיאל התוא ורסמ
 ןהסמ ךכיפל ותאטטו הרוהט ה"כקה לש ותלח רוכו הלח ררפשש

 לש 5. ליתרא היתש אלא 1 רנ ותאמטש ודב הכו
 תא :ןוגגס סט | ,התביכש רנו כ כ וכו ורסמ ךכ ותביכו ם הב הג תצומ םש רוט .תתבוש רנח לט רפכתוש ודכ ןכו ןוסמ רכיפל ותכיכו םלוע ו
 ושר תורעהב ייעו ומר םדא

 הרשע םיתש תב ןיקרבנ תולמב ליהתמו השרפה שאר רפח יב אייבבו ,ן"י 'שרפ
 ובמו. הניב ןושל .ןבכיג שרוד .'וכו רתוי הניב הב ןתיג 6 :ץיפ שיר לועל שימ א םויו
 ומ בשל ובהר תחא הנש שואל תמדוה חשאה ירה וכו הנש בה ןב וכו תנש א הנשממ תוואי

 ורצו םורוטא םונתב הכונתב םירוטאת םירבד רפסוא רזעלא ןב ש"ר יבר ירבד ולא רית ןניסרנג םש ארמנבו ,תרדנ

 השאב תרותו הניב היכקה ןחנש רמלמ וכו ןביו בותכר יכרד פ"מ אדסה בר רמא םורומא תקונתב קונתב םירומאה
 הוויבח כו חקל רשא עלצה תא יוכו ןביו איסנמ ןב שיר םושמ ליר רמאד שיקל שיררכל היל יעבימ אוהה ךדיאו שיאבמ רחוי
 ₪ רזעלא ןב שיירו אתוינב אתיעלקל ןירוק א האיבהו הוחל ח"כקה העלקש דמלמ םדאה לא
 הומרי יר ןאכ שוריפ ןכו .חליחת תימומרע קוניתהש ךותמ קה צי בר רב לאומ ש ריא
 ןיקדבג הורדג רח םוה התנגש ביד תב כו ןיסדבג (0 ןבד רולכ ןיפלחמר תיא '\כו ראוטש - בשב

 ןבי\ שרדהו םדא ינבמ יתממ שיאהש יםפר
 םש אתואש אלא הנ

 שובישבו ןיררג

 ו"וכב ןכו
 ןיישייק יוסיווו"י

 ור יי
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 שיאהו םסכתהל הכירצ השאה המ ינפמו ,התיירב םוקמל השאהו ותיירב םוקמל טיכמ שיאה םהל
 תארבג הוח לבא ,םלועל תחרסמ הניא המדאהו המדאמ ארכנ םדא םהל רמא ,םסבתהל ךירצ וניא
 אלו ךלוה הלוק השאה המ ינפמו ,דימ אוה חירפמ חלמ אלב םימי 'ג רשב חינת םא לשמ ,םצעמ

 רימ דחא םצע הכותב ןתתש ןויכ ,ךלוה הלוק ןיא רשב הרידק אלמת םא לשמ םהל רמא ,שיאה
 תאש ןויכ ,המדאמ ארכנ םדא םהל רמא ,השאה אלו תותפתהל חונ שיאה המ ינפמו ,ךלוה הלוק
 םימי המכ ותוא הרוש תא וליפא םצעמ תארכנ הוחו ,התוא התוש איה דימ םימלש הפיט הילע ןתונ
 המל לשמ ןהל רמא ,שיאב תעבות השאה ןיאו השאב עבות שיאה המ ינפמו ,הרשנ וניא םימב
 ריקפמ שיאה המ ינפמ ,ותשקבמ הניא ותדיבאו ותדיבא שקבמ אוהו הדיבא רביאש דחאל המוד רברה
 ןמאנ םדא שקבמו ןודקיפ וריב היהש דחאל ןהל רמא ,ערז שיאב תדקפמ השאה ןיאו השאב ערז
 10 דחאל םהל רמא ,הסוכמ השארו האצוי השאהו הלוגמ ושארו אצוי שיאה המ ינפמ ,ולצא ונדיקפיש
 תמה לצא תוכלהמ ןה המ ינפמ ,הסוכמ האצוי איה ךכיפל םדא ינכמ שייבתמ אוהו הריבע רבעש
 לכ וירחאו הליחת תמה לצא ןה תוכלהמ ךכיפל םלועל התימ ומרגש ירי לע ןהל רמא ,הליחת

 : '5 יכ ןיכדסנכ ,'3 'כ כ"פ ןיכדסנס 'טוכי 11 :  כ'טו ד"לפ ןפקל 8

 ,ל םסבתיהל ['אופְד םסבתהל * | ין יגפמ | ךכ'אָך תטבמ השאהו ,ן וזו ,יפ [השאהג | ן ארבנש [ותיירב | ן ןהל 1
 | ןןהל | ₪ 'ל ,וטשבתהל [םסבתהל 2 | 5 שיאה אלו ,ך ךירצ שיאה ןיאו ,יכ'או [ךירצ ןיא שיאהו | ' םשבתהל
 יג | (ךומסב ןכו) ד המוד רבדה המל - [לשמ 8 | הוחו [חוח לבא | יפ 'ל םלועל | ןַפ הניאו [הניא המדאהו
 | יכ ינפמ | ₪ חירסמ ,יִזְד חירסמ דימ :כ'אָוְד חירפמ אוה דימ | פ יל .כ'אְוְד םימי השלש ,ו'ָד [םימי

 | זדו ךלוה (ן שיאלש ולוק) ולוק שיאה ןיאו ,יכא ךלוה ולוק ןיא שיאהו .ל שיאל אלו [פְָד שיאה * אלו | ו השא
 | יכ:אחד 'ל ןפ [דחא | הכותל | יכ'אחו ןתונ (יכ תאש) התאש | יכ'או ןויכו | * הרידקה תא 4
 | כ'א המדאה ןמ | ישכ'אחוְד תותפתהל החונ השאה ןיאו .פ [השאה אלו | יכד ינפמ .'אחופ [ינפמו 5
 [התוא * התוש | יכזד םימ לש תחא (כ הפט) הפיט ,ן םימ תפיט | יכ'או הכותל [הילע 6 | אד ןויכו
 [םימי | ד וליפאו [וליפא ל | [ התוא התושו תרשנ ,ן תרושינ ,כ  תרושנ .י'אחד"ל תירשנ ,7 התא התוש
 | ופ יל המוד -- לשמ | יכ'אְָד םהל .ן [ןהל | כפ שיאה תא | יכו ינפמ | כ רושנ ,י'ִאְו רושינ 7 | ד םימעפ
 | אפ יגפמו | 5 ותדיבא ןיאו ,ל וניא ותדיבאו [יִוְד הניא * ותדיבאו | יכופ אוה | יכ'אחפד דבאש ,ן'ְד [דביאש 8
 | ייאחפדוודקפ .ו [ןודקיפ | ןשיש [היתש | א"ל -. לשמ םכל לושמא [דחאל | י'אְוְדסהל | שיאב ערז [ערז שיאב 9
 | יכח ונדקפשש .ל ונידקפיש [ך'אופד ונדיקפיש * 10 | ?ףכחל יל [ייר'אופד"ל ןמאנ * | ח ול שקבמו ,י שקבמ
 | 1א -,לשמ [דחאל | ך ןהל | 'אפ 'ל ,ך השאר ,יכז] השארו האצוי | 'ך ושאר [ושארו ל | אד ינפמו ,יכ] [ינפמ
 ,יפ [ינפמ | יכ'אפְ -- השארו /ז] [הסוכמ | ל אצוי [האצוי ** | יל איה | ך ינב ינפמ ,ל ינפמ [יפד יגבמ* 1
 ןהש ינפמ ,ף המרגש ידי לע | יכ'אופ 'ל ,ָך םהל רמא [ןהל רמא 12 | כ'אָו תוכלוה | ָאְופְד ינפמו
 תוכלהמ ןה ךכיפל ,בְד הלחת תמה לצא תוכלהמ ןח ךכיפל [הליחת -- ךכיפל | * ואיבה ןהש יפל ,'א ומרג
 | יפ 'ל ךושמי -- וירחאו | ייפ יל ,אָו תמה לצא ('א הלחת תוכלוה) הליחת

 וינפ ןב 'וכו ןמיס םש הטוסבו ,ויתועלצמ תחא חקיו 'נש עלצב התיירבב תטבמש הבקנ איה הלעמל וינפ אוהשכו
 ךרדב תכלוה השאה רמאמה שרפמ בוט הקלבו ,םסוי ץעב 'יעו וז הדגא לע בישהל שיו ,הלעמל היגפ תב הטמל
 שיאב תלכתסמ השאה המ ינפמ "יגה ג"רדאכו .'וגו המדאה יפלכ וינפ שיאהו שיאה יפלכ הינפו םדא םע תרבדמו
 נ"רדאב .'וכו םסבתהל הכירצ 1 :ותיירבב לכתסמ שיאהו התיירבב תלכתסמ השאהש אלא המדאב לכתסמ שיאהו
 ןילבת וב ןתונ תא ןיא םא הזה רשבה המ 'וכו שיאה ןמ תארבנ השאהש 'וכו טשקתמ שיאה ןיאו תטשקתמ השאה

 םא 8 :שיאה אוה ךכ תשאבמ הניא המדאהו תשאבמ תטשקתמ הניא םא השאה איה ךכ שיאבמ אוה וכרצ
 אלה םימי 'ג חלמ אלב רשב םיש די'לפ ןמקל וניבר תא סונינוטנא לאשש תולאשב לשמה ןכו .'וכו רשב חינת
 השאה המ ינפמ ייגה נ"רדאבו ,בוט חקלב ייעו שיאה לוקמ רתוי קוחרמל ךלוהו לולצ הלוק ..ךלוה הלוק :  חירסי
 ולוק םצע הב היח םִאו הכותב המ םיעדוי םדא ינב ןיאו רשב האלמ איהש הרידקל יוכו לשמ וכו ךלוה הלוק
 השאה המ ינפמ ימצעמ םצע 'יגה גירדאבו ,וסעכמ .תותפתהל חונ 5 :'וכו הכותבש המ םיעדוי םדא ינבו ךלוה
 םימה ךותב ןגתונ התא וליפא םצע המ 'וכו םצעה ןמ תארבנ השאהש אלא סייפתהל חונ שיאהו סייפתהל השק
 התוש בותכ ליייכב .התוא התוש 6 : שיאה אוה ךכ תרשנ איהו םימ לש הפיט הילע ןתונ התאש ןויכ המדא המ 'וכו
 לייכ 'יג 'יפ\ ,התוא התושו תרשנ פי'יכ 'יגב ןהיתשו ןח תונוש תואסריגש ליינו תירשנ יטיש יניב הגומו (התוא לי'צו) התא
 ןיעב אוהו נ"רדאב היכו .'וכו עבות שיאה 7 :סויפ רבד דימ לבקמ שיאה ךכ םימ לש הפיט דימ התוש המדאהש ומכ

 רפסה בתכב יטיש יניב ן מ א ג בותכ לייכב .ןמאנ םדא שקבמו 9 :'וכו השא לע רזחמ שיא המ ינפמ םש הדנב
 ינשמו תיגהנ איהש ומכ הערזב הנהנ ופוג אהיש ידכ שיאב ערז דיקפת כ"ג השאהש הלאשה סעטו ,ג"חעו יתהגה ןכו
 שיאהש ןמאנ וניא שיאה לבא ונרימת אלו דלוה אוהו שממ וערז ול ריזחתו וערז תרמוש יכ תגמאנ איה תשאהש
 ולשמ שיא דיב תנתוג השאה ןיאו השא דיב ןתונ שיאה המ ינפמ 'יגה ג"רדאבו ,ת"יפיב 'יעו םישנ המכ אשונ

 תא הסכמ השאה המ ינפמ ניירדאב :תסוכמ השארו 10 :ול וננתיל םדא שקבמ היה ןודקפ ודיב היתש ימל
 המרגו הוח הלקלק ךכ הלקלקש תוירבה ןמ תשייבתמ איהו הישעמ הלקלקש השאל דייהלמ ולשמ וכו השאר
 הליחת תוכלהמ םישנה יגת ייגת תיא אתיא םש ישוריב .הליחת תמה לצא 11 :ןהישאר תא וסכיש היתונבל
 ,םלועל התימ ומרג ןהש הליחת םישנה רמד ןאמ םהירחא םישנהו הליחת םישנא ינת יינת תיאו םהירחא םישנאהו
 רמוא תדוהי 'ר תואצוי הטימה ינפל תואצוי הטימה רחא תאצל םישנ וגהנש םוקמ םש ןירדהנס ילבבב אתיירבו
 תורבקל אוהו ךחא בותכש ךושמי םדא לכ וירחאו ארקמ הייאר ןאכ איִבַמו ,'וכו תואצוי הטמה ינפל םישג םלועל
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 דיקפה םא לשמ הל רמא ,הבינגב המל ול הרמא יסוי 'ר תא הלאש הנורטמ :  ןיכירכת ול השע ז
 המלו ול הרמא ,הבינג וז איסהרפב ףסכלש הרטיל ול ריזחתו יישחב ףסכלש תחא היקנוא ךלצא םרא
 םעפ ול הארבו רוח ונממ הגילפהו םדו םיריר האילמ התוא הארו ול הארב הליחתב הל רמא ,תינומטמב
 תיבב ומיע יתלדגש ירי לעו המא יחאל אשניהל יתייה הרומא ,ךירבד לע ינא תפסומ ול הרמא ,היינש

 הריסחל יאושנ היהש רחא ריסחב השעמ : יתומכ האנ הניאו תרחא השא אשנו ךלהו ויניעב יתרעכתה 5
 ךלה ,הז תא הז ושרגו ורמע ,םולכ היבקהל ןיליעומ ונא ןיא ורמא ,הזמ הז םינב ודימעה אלו תחא
 ןמ לכהש יוה ,קידצ ותוא התשעו עשרל תאשינו וז הכלה ,עשר ותוא התשעו תחא העשר אשנו הז

 רמא ,הלעמל הינפ האצוי השאהו הטמל וינפ אצוי שיאה המ ינפמ עשוהי 'ר תא ולאש : השאה ח

 פיי סטופ = : ע''פ בירנ כייכדס ,'כ "5 סדנ 8 | : קייפ ןמקל 8 = : ס"'פ נ"וכ כ"כדל ,'ס על ןיכדסנפ "עו ,סע עוקלי 1
 :ד"" "ק ס"פ סככ סועט ,'3

 יר'אח הבינג | יכ'אופ יל ול הרמא | 'א ילילגה יסוי 'ר תא ,ן יסוי 'רל | !אְד תחא הנורטמ ,יִזְד אנד .כןפ [הנורטמ 1
 .'אחופ [תחא | 'א איקוא .כ יקנוא .יוד איד .חפ [היקנוא | ך ךדיל [ךלצא"2 | לדל ['אופְד ה>* | ן הבנג
 | 1 תרזחמ תאו ,י'אְד תרזחהו ,ל הריזחתו [ ריזחתו* | כח ל ,י'אְד יאשהב ,ן [יישחב | יכד ל
 | חסיד ,?ךד תויד .יירכ'אופ [תינומטמב 3 | אַפְד המל .יכו [המלו | יִד גהז .רכ'אחו [ףסכ | ארטיל
 ,יזְח'ְד התוא הארו .ףְד םדו ןיריר האלמ . . הארו .ל םדו םיריר התוא הארו [םדו -- הארו* | ל הארוב [הארב **

 | אפ יתלדגתנש | יכ אמא ,ןהמיא | אשנהל | ך 'ב [היינש "4 | 'ַאְו וינפב ('א הרעכתנו) חראכתנו

 [יתומכ 5 | חפ 'ל השא | י'אוד ול ₪ .חפ [אשנו | ₪ ךלה | י'ֶא יתרעכתנ ,ןךָפ יתרעבתה 5 | ומע
 | יכ'אופד יושנ .זחח [יאושנ | פ -. ער ןיב בוט ןיב השאה דיב רוסמ שיאה הנתחת רשב רגסיו [השעמ | ך יגומכ

 | ₪ 'ל תחא | י'אח| העשרל 7 | ןך אוה ךלהו | י השריגו [הז--ושרגו | י ךלה ,ף וכלה [ודמע 6
 | יאו תאש וזו | יאו יל .ןח איה ..,י וז הכלהו ,ך תאז . . .פ [וז הכלה | "ל ותא [ותוא * | כן תשעו

 | י'אפ השאו | ירכ'אופ וינפ 8 | ישיא | כ רא וה ,ף רה | כו תשעו | 'ִאְוְד דחא -. ,יפ [עשרל
 | יכ'או הינפ| | דד תאצוי ,!ך 'אצוי .ל אצוי [יכ'א]זְד האצוי *

 ןה תויקנוא ביו ('ןטק לקשמ .היקנוא 2 : ויתועלצמ תחא חקלו המדרת וילע ליפהש .הבינגב המל 1 : ל"דרה 'יחב
 ילפכ םדאל ה"בקה .ריזחה ןכו ,הימתב .הבינג וז :9% דצ סיורק 'יע איקואו יקנוא 'יגה תודואו ,תחא הרטיל
 תא תייבקה ארב המלו .תינומטמב המלו : (?איסהרפב השאה תא וינפל דימעהו יאשחב ונממ עלצ חקל ,םילפכ
 הגילפהו ול הברע אלו .התוא הארו8 :האירבה תעשב התוא האורו רע אוהשכ אלו ןשי סדאה היהשכ השאה
 הלחתב רמא 'וב הדוהי "כו םעפה תאז םדאה רמאיו שרדב ה'יפ ןמקל אתיא ןכו ,'וכו הארבו רזחו ונממ
 וכו םיריר ה אי ל מ ןאכ םג יתהגהו ,'וכו הארבו רזחו ונממ הגילפהו םדו ןיריר האילמ התוא הארו ול הארב
 בייכפ ןמקל עיייעו היינש סעפ ול הארבו רזחו וז חריצי לטיבש וגממ הקיחרהו ונממ הגילפהו ייפ עמשמו .נ"חעו
 הליגר יתייהו דחא שיא םע יתלדגתנש י"'ע קרש השעמה היה יב .'וכו ינא תפסומ 4 : הנושארה הוח לע תודגאה
 תמא יחאל 'יגהו ,ויניעב הסאמנו םדו םיריר האילמ התוא הארש השאה ול חברע אלש ר''חדא ןכש לכו ויניעב יתרעכתנ ולצא
 הרומאו ,'וכו אמיא יחא ןועמש תא יתיאר אל םא 'ב ב''ע אפ הליגמ ימלשוריה ןוגגסכ איהו ו"דו ר"פדב םג אתיא 'וכו
 גי'חו 244 דצ א''ח ןעטפירש 'זעג ףעל 'יעו (ח'י זי וכ םירבד) 'וכו ךרימאה 'וכו ויה תרמאה מיילב ןבו יתייה תדעוימ דועי
 'ה לפיו ביתכד אוה כנג םכיהלא לאילמג ןברל (סיידב 'יעו) רסיק ל"'א םש ןירדהנסב ותמגוד וניגפלש רופיסהו ,277 דצ
 וחינהו ףסכ לש וש ונממ ולטנו הלילה ונילע ואב ןיטסיל 'וכו היתרב היל הרמא 'וכו םדאה לע המדרת םיהלא
 < תילקשל אלא 'וכו הל רמא ושמשל החפש ול ונתנו תחא עלצ ונממ ולטנש ר"הדאל ול היה הפי אלו יוכו בהז לש ןוטיק
 ג"רדאבו ,'וכו היל הסיאמ הוה אידהב הליקש הוה יא ימנ ר"'תדאו 'וכו ארשיבד אצמוא יל ותייא היל הרמא אידהב
 ל'א 'וכו התיה הבינג םלוע לש ותאירב תלחתמ אלהו יבר ל"א עשוהי 'ר תא תחא הנורטמ הלאש וז הלאש םש
 ויתחת רשב יל ןתו הז םצע ךל אה חבטל רמאו םצע הב היהו 'וכו רשב לש תחא ארטיל לטנש דחאל די'הלמ וכו
 םד האלמ תקונית האור םדאש ןמז לכ אלא דוע אלו 'וכו ויתחת רשב ול ןתנו םצע ונממ לטנ ר"הדא יוכו ןכ "וכו
 התוא אשונ אוה הרהמב אל שיאה םע תלדגתמ השאהש ןמז לכ אלא דוע אלו 'וכו התוא אשונ אוה הרהמב אל
 תשא אשנו 'וכו הצר אל ומע יתלדגתנש ליבשבו אבא יחא ןב םע יתלדגתנ ינא ףא ינתסייפ יבר ול הרמא וכו
 תיארל הז רופיס איבמ פ'יכבש הפסוהה יפל .'וכו דיסחב השעמ 5 : שידשר תורעהב שי'ייעו ינממ הרועכ תרחא
 די תחת שיא לכ רשב ריגסהש 'וכו דבע ריגסת אֶל ןושל הנתחת רשב רגסיו שרודו השאה דיב רוסמ שיאהש
 אתפסותב אתיא ןכ ומכו ,היילו אייל ילעפמ בכרומ ולקשמו חיייכב םג היכו .יאושנ היהש :  ת"פיב םג 'יעו השאה
 :םש י'מבו 25 רצ 'יעו ךומסב ומכ ותוא יתחגהו ותא ןאכ בותכ ליייכב .עשר ותוא התשעו 7 :יואשנ ה"פ תומבי
 תבושתה ןינעהש םושמ ויתועלצמ תחא הקיו יפה שרדב ןאכ .אבוה השרפה ףוס דע רמאמה לכ | .י"ר תא ולאש 8
 םש הדנבו ,עשוהי 'ר תא ולאשש תולאש איי ונמנ ןאכו ,עלצה ןמ תארבנ הוחש אוה תונושארה תולאשה לע
 דבאש םדאל לשמ  'וכו השא ןיאו השא לע רזחמ שיא המ ינפמ יאני יברב יאתסוד 'ר תא וידימלת ולאש אתיא
 תרמא המ ינממ רמוא שיר אינתד 'ב יב ןישודיק 'יעַו) ותדיבא לע ריזחמ הדיבא לעב ימ לע רזחמ ימ הדיבא ול
 תדבאש םדאל לשמ 'וכו השא לש הכרד ןיאו השא לע רזחל שיא לש וכררש ינפמ 'וכו השא שיא חקי יכ הרות
 םוקממ הז שיאה יפלכ הלעמל הינפ השאו (שימשת תעשב י"שריפ) הטמל וינפ שיא המ ינפמו (וכו הדיבא ול
 השא המ ינפמ וכו ארבנש סוקממ הז 'וכו השאה ןיאו סויפ לבקמ שיאה המ ינפמו תארבנש םוקממ וזו ארבנש
 םינוש םיונישב ונינפלש תולאשה לכ ורדסנ טיפ םש נ'רדאבו ,'וכו ארבנש םוקממ הז 'וכו ולוק שיא ןיאו ברע הלוק
 םוקמל טיבמ הטמל וינפו ומא יעממ אצוי שיא י'כ ריב 'יפב שרפמ .'וכו אצוי שיאה :  םנוגגסבו םירמאמה רדסב
 םש ר'ומשב אתיא ןכו ,'וכו ונמיה תארבנש שיאל התיירב םוקמל תטבמ השאהו םשמ חקול רשא המדאה ותיירב
 ארבנ תנממש ץראב ומאב טיבמש רכז אותש ועד חטמל וינפ םא סהל רסמ לודג ןמיס ינינח ר"א יוכו אוח ןב םא

 ') טעג. *) ה
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 ףיסומ ןיבא 'ר ,תכש אבה םלועה תלבונ ,םולח האובנ תלבונ ,הניש התימ תלבונ ,ןה תולבונ שלש רמא
 : הרות ןלעמלש המכח תלבונ ,המח לגלג הלעמלש הרוא תלבוג ,ןיתרת דוע

 ןכשמה עלצלו רמא תאד ךיה יורטיס ןמ רמא ינמחנ רב לאומש 'ר ויתועלצמ תחא חקיו
 ןיא היתחת ,לטנ תועלצ יתש ןיבמ תחא אעליע רמא לאומשו ,(5 וכ תומש) ןופצ תאפל תינשה
 'תכ ןיא ןאכ דעו רפסה תליחתמ אדא ברד הירב אננח 'ר רמא :הנתחת רשב רגסיו אלא ןאכ 'תכ
 תורהנב ול רומא (גי אי ב תישארב) בבופה אוה םדא ךל רמאי םאו ,המיע ןטסה ארבנ תארבנש ןויכ ךמס
 אהי אלש ידכ ותיתחתל הונ ול השע קחצי רב אננח יר רמא הנתחת רשב רגסיו :רבדמ בותכה
 רעטצמ אהי אלש ידכ וילע שובכ ןירופיפאו לוענמ ול השע רמא דח יני ירו ייני ןיבר ,המהבכ הזבתמ
 רמא רחו הרובק ול השע רמא דח ימא 'רו אליא 'ר  ,תותסכ ול השע רמא הנרחו ,בשויש העשב

 ו( 'נ) סדסס כסועו 'פ םלקק שכדע ,סט עוקלי 7 : ךיכ .ןפעכ טוקני 4 : 55 75 לעל 8 :'3 ז"כ םוכככ 'יע 1

 : (99 5 עוז םכדע) סט כ"ע סלסק טכדע

 [פד תלכונ* | ב'ַאְו תולכנ ,פ ןילבונ ,ל םילגת [ירחד"ל תולגונ* | 'א'ד 'ג .פל השלש [יכְוְד שלש 1
 | או ןלעמלש 2 | (ךומסב ןכו) ' תולבוג 2 תלבג :פ תלבוגו ,'ל תלכת [ך תלבונ* | י תולבונ .2 תלבנ ,'ל תלבת
 | ןייורטסמ /כ'אָד יהורטס ןמ /זח [יורטיס ןמ | כד ןמחנ 8 | זך תלעמ לש ,יפְד הלעמ לש ,כ'או [ןלעמלש
 רגסוו 5 | י'אח יהועליע ,ך ויתועלצ ,ן [תועלצ | 'א ירת ,כ ןירת [יתש | כ'א יל ,ך אדה /זךופ [תחא 4
 | . רפס [רפפה* | 5 אבא ,'אופ אחא ,7 ידיא | 'אחוד אנינח .כ אניח | י'אְחוְד ל ,פ [רשב

 תא ₪ [בבופה | יכ םא | יא יל המיע | ך ןטש ,יכזחפ ןטס .ן [ןטסה | י הוח ,כ השאה -. [תארבנש 6 | כא דע

 | כד אנניח :ופ [אנגח | כ'אופְד יל ,י הגתהת [הנתהת -- רגפיו 7 | ך רמאת [רומא ל | יכ'ַאְו הליוחה ץרא לכ
 יר 4 (69) . . ירו ייניי יר , יני ירו יאגי יר [יני -- ןיבר 8 | 1 יאונ ,1ףפְד יונ ,יכ [הונ | 'ך היבקה [ולל

 | 1י ןויריפאו .'אפד ןירד :ע [ןידופופאו | כ'א לענמ | ך יאני ירו ימא 'ר ,כ ימא 'רו יאני 'ר ,'א ירו ינוי

 אוהשכ ,יכ'א] בשוי אוהש העשב ,עפ [בשויש העשב 9 | ךד רעטצי ,יעכ'או [רעטצמ אה" | ע הילע

 ,ך יול ,ף רזעילא .ן יילא ,כ ילא |[אליא | ן אנד ,ך הנרחאו ,2 אנירוחו .1א אנירחו ,ף [הנרחו | ך בשוי

 | יא ילא [מא | 'א ימא

 ג'מ ו'פ תוכרבב תולבונ ןכו ,('ד דייל 'היעשי) הנאתמ תלבנכו ןפגמ הֶלע לבנכ מ"למ .תולבונ שלש 1: םירפסה
 ומכ ןרקעמ ןילצאנש םילקו םינטק םירבד הליאשה ךרדב ןאכו ,ןכוצ לכ ולשבתנש םדוק ןליאה ןמ ורשנש תוריפ 'יפו
 דחא ןהש םירבד השמח ןנמנ 'ב ז"'נ תוכרבבו ,ת'יפיב 'יעו ןליאב ראשנה לא שקיהב טעומ רבד אוה רשונה ירפהש
 ,האובנל םיששמ דחא םולח התימל םיששמ דחא הניש ב'הועל םיששמ דחא תבש 'וכו שבד 'וכו שא םיששמ
 תלבונ ןה תולבונ שלש דיימפ ןמקל פייכב אתיא ןכו ,נ"חעו רמאמה לכב תל בוג ןכו תו ל בונ שלש יתחגהו
 המכח תלבונ המח לגלג הלעמלש הרוא תלבונ 'וגו תורואמ יהי םיהלא רמאיו 'פ יטאנקרב אבוה ןכו ,'וכו התימ
 לייכבש אלפו ,שייייע 'וכו הניש התימ תולבונ תבש ב"הועה תלבונ ןה תולבונ שלש סרוג הלעי הדוהיבו ,הרות 'לעמלש
 תלבתו םילבת שרפל השקו ,רמאמה לכב תלבת ןכו 'וכו התימ ת ל ב ת ןה (תולבונ 'יא םש ןוילגבו) ם י ל ב ת השלש בותכ
 .הלעמלש הרוא 2 : (ל/יכב הז רמאמ טמשנ זי 'יס דימפ ןמקלו) םלוכ ןכו התיממ טעמ הנישב שיש יולכ ללב ןושלמ
 תמכח אוה םש יטאנקרב שרפמ .ןלעמלש המכח :'וכו הרוא יגת ה"דב םש י"מבו 21 דצ ליעל 'יעו זונגה רוא
 םינוילעה תמכח הלעמ לש המכח 'יפ ת''פיבו ,בתכבש הרות איה הלש תלבונו תישארב תלמב תזמרנה םיהלא
 : םש י"מבו 55 דצ ליעל ייעו 'וכו ורסינו וארב ןופופורפיד ר'הדא ל'סו ,וידדצמ .יורטיס ןמ 8 :  םהיתולכשהו
 רטס ןמד תירסילת אעליע איה ףיסומ 'א י"רתבו) יהועליעמ אדח ביסנו א''ת ןכו ,אעליע עלצ םוגרת .תחא אעליע 4
 הנתחת יוכו רגסיו אלא כ"כא היתחת קיידמו ,בותכה שרפל עלצ תלמ קר ןאכ םגרת ונינפלש 'יגה יפלו ,(אנומי
 חקלב .'וכו אננח ר"א 5 : ןהיניבמ חקלש עלצה םוקמב תועלצ יתש תחת רשב רגסש (שרדה יפל) םיבר ןושל יונכב
 דצ ליעל "מב 'יע ךימסב ןטס תביתכו ,ערה רצי .ןטסה ארבנ 6 :נ"חעו א ב א ברד הירב אנינח רייא "גה בוט
 :םדאה תאירבב רבדמ :וניאו .וכו תורהנב :גנ'העו הוח תארבנש ןויכ היגה א'אבו ,הרעסה ןמ הידב 8
 ידכ הטמלמ אלא המהבכ דצה ןמ הנפנ וניאש ותיתחתל יוג ול השעש הנ תחת ה ג ת ח ת שרוד .ותיתחתל הונ 7
 ב'מ תלהק ימבו .'וכו יונ ול תשע רמא קחצי 'רב ן מ ח ג יבר 'יגה תלהק ימבו ,האנ ומכ הונו ,הזבתמ אהי אלש
 קתעוה םשמו) 'וכו המהבכ הזבתי אלש הייבקה ול השעש 'וכו המחבה ןמ םדאה רתומו םש 'יגהו רמואה םש אתיל
 ייגה תלהק 'מב .יוכו יני ירו ייני ןיבר 8 :  (ר"ב ודצב םש ןמסנ תועטבו ,ט'סקתת 'ר תלהק יקליב רמאמה לכ
 תלהק ימבו ,'וכו הרובק ול .השע רמא דח ימ א 'רו יול 'ר יוכו לוענמ ול השע רמא דח ןדוי 'רו יאני 'ר
 ןיכירכת ול התשע רמא דח יאני 'רו ןגחוי 'ר 'כו ןירופיפא ול השע רמא דח ימ א 'רו אליא 'ר 'ג ביימ
 יוכו רמא דח יני 'רו ינו וקלחנש רמא ןיבר עמשמ  ונינפלש ייגה יפלו ,םירמואה תומש ררבל השקו ,גי'חעו יוכו
 וז יג םייקל השקו ,'וכו רמא דח ימא 'רו (היל 'ר רמא הי'דב 62 דצ ליעל ייימב 'יעו) אליא 'ר וקלחנש רמא שי
 יר םשב רמוא ןיבר וא ןיבא 'רשו ,י'א דק י"הבמ 'יעו לאעמשי 'ר יב יאני 'רלו אריעז יאני 'רל ןאכ ונווכש שרפלו
 שרוד .'וכו לוענמ : 199 דצ בח םש ע'יעו 401 דצ ג'ח א'הגאו 'ב היע י"הבמ 'יעו תובר םימעפ אצמנ אליא
 תומצע יולַכ וילע שובכ ןידופיפא הנ תה ת ר ש ב שרודו רשבב רוגס ותבוקנ תיבש לועגמ ול השעש ר גסיו
 תובגעה רשב 'ולכ תותסכ ול השע ,רמא הנרחו בשויש העשב רעטצי אלש ידכ בקנה ג'ע הזמו הזמ ןילועש תובגעה
 ו'דב תלהק 'מבו ,ןידופיפא 'ע ךורעבו 18 דצ ליעל ייעו ףרפרש ייפ ןידופיפאו ,כ"מעו תסכו רכ ומכ ויתחת חנומש
 רעטצמ אהי אלש ותיתחתל תותסכ ול השע רמא דחו המהבכ הזבתמ אהי אלש וילע יופכ ןידופופאו לוענמ 'יגה
 בשי אלש ףיסומ תלהק יקליבו) תופכ ול השע רמא דחו וילגר לע הסורפ ןירופיפא בימ תלהק ימבו ,ותבישי תעשב
 ,ןיכירכתב א"חו הרובקב א''ח ץראב 'ולכ ויתחת רגפנ ףוגהש הנתחת רשב רגסיו ושרדו .'וכו רמא דח 9 :  (רעטציו
 רמא רח שבתשנ תלהק 'מבו ,הרובק ול השע אייחו ןיכירכת ול השע א'ח םירמאמה רדס ךפהנ ב"מ תלהק ימבו
 שיייעו ןורא ול השע א"חו .רתוימ םשו ,ןיכירכתו ןורא ול השע רמא רחו ןורא ול השע רמא דחו הרובק ול השע

- 
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 ,ומש המ הוו ,רוש ,ומש המ הז ול רמא םדא ינפל םריכעה ,ןיעדוי ויה אלו ,ומש המ חזו ,ןיערוי
 רמא ,'וג המהבה לכל תומש םדאה ארקיו ריהה ,סוס ,ומש המ הזו ,רומח ,ומש המ הזו ,למנ
 ול רמא ,ימש המ ינאו ,המראה ןמ יתארבנש םדא תוארקיהל האנ ינא ול רמא ,ךמש המ תאו ול
 (ח במ היעשי) ימש אוה ייי ינא אייח 'ר רמא ,ךיתוירב לכל ןודא אוה תאו ,ייי תוארקיהל האנ ךל

 גוז ןכ ןיא ילו גוז ןב שי לכל רמא ,תונוז תוגוז וינפל ןריכעהו רזח ,ןושארה םדא יל ארקש ימש אוה 5
 דיתע אוהש היכקה הפצ אלא ,הליחת ול הארב אל המלו .אהמתא ודננכ רוע אצמ אל םדאלו
 םיהלא י*י לפיו רימ ויפב העכתש ןויכ ,ויפב העבתש רע ול הארב אל ךכיפל רנית הילע תורקל
 1% :ןשייו םדאה לע המדרת

 ךמד ,הניש תלופמ תליחח יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר המדרת םיהלא יי לפיו (אכ ה
 תמיררתו הניש תמיררת ,ןה תומידרת שלש רמא בר  ,אתריביע ריבע אלו אתירואב יעל אלו היל 0

 תמידרת ,ןשייו םדאה לע המדרת םיהלא ייי לפיו הניש תמידרת ,הטמרמ תמידרתו האובנ
 האור ןיא הטמרמ תמיררת ,(בי ומ תישארב) םרבא לע הלפנ המדרתו אובל שמשה יהיו האובנ
 ימא ןינבר ,(בי וכ איש) םהילע הלפנ י"י תמידרת יכ םינישי םלכ יכ ץיקמ ןיאו [ערוי ןיאו]
 קחצי רב אננח י'ר ,(י טכ היעשי) 'ונו המדרת חור םהילע י"י ךסנ יכ 'תכד תוטשלש המיררת ףא

 :עיילק כ לסופט 'קלי 10 :דייעפ ןטקל ,ג"כ יכ עוקלי 9 | : סט כ"כדס ייע 6

 [ומש -- רמא | א םדימעה .יכפְד ןרד ,(םש) י [םריבעה | יכ'אפד 'ל ,ך םיעדוי -- הזו .] [ןיעדוי -- הזו 1

 ומש הז ליא ,(םש) י . . הז ל"א .5'אְד רוש הז רמא ,ןפ רוש הז [רוש | ₪ ןהל ארקו ,'א םמש המ ל"א
 | יל וגו -- דיהה | פ רומח הזו .יכ'אוְד למג (ך הז) הזו סוס (יִד הז) הזו רומח (ך הז) הזו [סוס -- הזו | ' רוש

 (םש) יכ] תורקהל ,י תוארקהל ,זְד [תוארקיהל | א יל [ינא | י'אפְד התאו .כ [תאו 8 | ופד יל .יכ'אח [ול רמא
 | יכופדד התאש [אוה תאו | א תורקל ,ם ארקל ,(סש) יִכְו תורקחל ,יָד תוארקהל 4 | א תורקל ,ָך ארקהל
 ,(םש) י ינארקש ימש אוה 5 | יכ'אפ -. ה'בקה רמא [ינא | (סש) יכ'אחוְד אחא .פ [אייח | יכ'אחופ יל ךיתוירב

 דיתע | ו הלחתב 6 | ןד יל -. :יכפ [ןיא | ך תוגוז .יכ'אופ [תוגוז תוגוז | יכ'א יל ארקש ,₪ יל ארקש ימש הז
 | ו אל .כ'א אלו [אל ךכיפל | 'אד רגת .!יכופ [רגית 7 | ן ארוק ,' תורקל ופוס ,₪ ארקל דיתע [תורקל
 ,ך וגו ;ל ןשיו . . לע [שייו -- לע * 8 | יכ'א יל .ך העבתש ןויכ ,חוָפ [ויפב -- ןויכ |  כ'א הלחת =. [ול
 ךמד [אלו | כ אתיירואב | יו אל 10 | ך הלפמ ,כ'אפ תלפמ י'ך תולפמ ,ן [תלופמ 9 | כ'אופ יל
 ןינבר | רכ'א אדבוע ,י אדיבע ,ן] תריביע ,פ אתדיבע | ךכ דבע | י אל היל ךמד ,כ'אפ אלו היל (פ ךימד)
 | (לאומש) י?ךיכ א אטימרוד ,!ך הטימרוד ,] הטימרומ ,1ך אט- ,ך הטימרמ ,₪ הטמדמ [[] הטמרמ* 11 | ₪ ירמא

 | (סש) יכ'א אטימרוד ,ן'ְד הטימרוד ,ָך הטימרמ ,ץ] אטמרמ פל הטמדמ יח"ל הטמרמ * 12 | דל ןשיו [ןשייו *

 ,'א ןינח .ן אנינח ,כְד אנניח | (סש) י'ִאְוְד םכילע . . ,יפ [םהילע יי 14 | על יל [י'אופד עדוי ןיאו * 8
 | ₪ 'ל קחצי רב | [ף אחא

 ,ניחב שייייעו וביט המ ול ורמא דע 'וכו ש"המב ךלמנ ר'הדא תא תוארבל אבש העשב 60 דצ ליעל רמאמה םג הז
 איבה אחא ר"א רציו לית המו 'וכו ביתכ רבכ (םירמאמה ןונגס הנישש 'רנו) רב םשב קיתעה 598 דצ איגופבו
 המ רמאו סוס הזו רומה הזו רוש 'וכו םהל רמא ףועה תאו תויחה תאו תומהבה תא תרשה יכאלמ ינפל ה"בה
 ימש אוה רע ונינפלש רמאמהו ,'וכו ןריבעהו רזח לכל ןודא התאש י"י ימש המ ינאו 'וכו יתארבנש םדא ינא ךמש
 המכהב יתיסנ הז לכ הרפ יפל החיתפב ר'הְדא הז םדאה לכמ םכחיו שרדב אתקיספב םג אצמנ רייהדא יל ארקש
 - .תשענ םהל רמאו 'וכו ךלמנ םדאה תא תוארבל היבקה שקיבש העשב אצומ תא ותמכח התיה המו םש ייגהו ,'וכו
 המ םכלשמ הבורמ ותמכח אהת ימלועב תוארבל הצור ינאש הז םדא םהל רמא 'וכו שונא המ וינפל ורמא 'וכו
 ריתדא ארבש ןויכ ןיעדוי ויה אלו ולא לש םתומש המ םהל רמא םהינפל ןריכעהו ףועו היח המהב לכ סנכ השע
 תזלו למג הזלו סוס ותורקל האנ הזלו רוש ותורקל האנ הזל רמא ולא לש םתומש המ ל"א וינפל ןריבעתו 'וכו
 ליא ימש המ ינא 'וכו םדא ל'א ךמש המ התאו ל"א המהבה לכל תומש םדא ארקיו ד"הה םלכ ןכו ירא הזלו רשנ
 ימש אוה םש םייסמו ,ר'הדא יל ארקש ימש אוה ימש אוה 'ה ינא אחא רי'אד ךיתוירב לע ןודא התאש יפל ינדא
 תחיתפבו ר"'מבבו אמוחנת ישרדמבו ר"יספב הרדסנש הרפ 'פב רמאמה הז ןונגסבו ,םלועה תומוא ןיבל יניב יתינתהש
 ל"א 'וכו האנ יל ל"א ךמש המ התאו היבקה ל"א םש םילהת 'מב .וכו תאו ול רמא 2 : תלהק מב 'וכו יתיסנ הז לכ
 ילו 5 :'וכו יל ארקש ימש אוה יוכו 'ה ינא רמאנ ךכל לכל ןודא התאש ינדא ארקהל האנ התא ל"א ימש חמ ינא
 ,תבקנו רכז ןארבש תוירב ראשל השעש ומכ .הליחת וב חארב אל 6 :'וכו אצמ אל םדאלו המתו ארקו .גוז ןב ןיא
 ןוגגסבו 'וכו השאה ינש ןכ ףיסוח םש איגופבו ,'וכו ירמע התתנ רשא השאה רמאש .רגית הילע תורקל 7 : ייכ ריב 'יפ
 ודו ר"פדב םג ךומסבו ןאכ בותכ ליייכב .ןשייו 8 :יוכו רגית 'א ארוק היה אחא 'ר םשב א'באר רמאמב 9 דצ ליעל הז
 אוהש ךותמ ,'וכו היל ךמד תולצעו הניש י"ע וילע אובל תלחתמ םדא לש ותלפמ .'וכו תלופמ תליחת 9 :יתהגהו ןשיו
 ןונגסכ תלופמ תלמו ,ןשייו 'וכו לפיו קיידו ,ידי יב ה"'רב 194 דצ ליעל י"'מב 'יעו הכאלמב קסוע וניאו הרותב למע וניא ןשי
 'יפו ,59 רצ ז"ח רעכיברהאי ללירב ייעו ('יל .הטמרמ 10 : וכו םתח ויבירחמ לש תליפמב יד 'ח ה''פ שיר תוכרב 'שורי
 !ג תלעי הדוהיבו ,ןבא ומרמ יטיש יניב שרפמ ל"'יכבו .ץיקמ ןיאו עדוי ןיאו האור ןיאו ןשי םדאש הארונו הקומע הניש ןאכ
 תמעב םג ייעו םימשה רעש םשב שיישרה 'יחב איבה הז "יפו ,ז"עלב הטומרמ המשש היח ןימ שרפמו אטומרמ
 שיימ 'יעו 'וכו האור ן י או בותכ ארקמבו ,םירפסה ראשב ןאכ ה''כו .האור ןיא 12 : אטמרמ 'ע ךורעבו 818 ךצ גי'ח
 לכב שבתשנו 'וכו חור י'י םכילע ךסנ יכ בותכ ארקמב .'וכו ךסנ יכ 14 ;  הנהו יתיאר ה'דב 129 דצ ליעל י"מב

 ) סן

 ו



 15 טי חי ב וי חשרפ תישארב

 'רד היקקשב איטמ תווהד ןויכ ,אתרקד היקקש לע היל הרוחמו הידיב הריצ תווהו רסייתיא הפוסב
 ,ןולקל ילילגה יסוי יר תחנ ,הל יחמ ירשו ןיינת םויו ימדק םוי הב שגרא ,הל המיק תוה ילילגה יסוי
 ןויכ = ,ינימ הקקש ןירהד היתסנרפ הדבומ איה םוי לכ היל רמא ,ךל יחמ תא המל היל רמא
 אל ךושבמו םש לע הידיד ןמ ןוהל סנרפמ הוהו רתא דחב ןובהיו ןובסנ ןכ ילילגה יסוי יר עמשד
 5 :(ז חנ היעשי) םלעתת

 ד 'תכ רבכ ייכז ןב ןנחוי יר ימוק ןועב הדשה תיח לכ המדאה ןמ םיהלא יי רצייו (טי
 ,המדאה ןמ םיהלא י"י רצייו .רמול דומלת המו (דכ א תישארב) הנימל היח שפנ ץראה אצות
 םחלהל םיבר םימי ריע לא רוצת יכ רמא תאד המ ךיה שוניכל ןאכו איריבל ןלהל ןהל רמא
 ךלמינ ןושארה םדא תא תוארבל היבקה אבש העשב אחא 'ר רמא :(טי כ םירב) השפתל הילע
 10 ותמכח ןהל רמא ,וביט המ הז םדא ול ורמא ,(וכ א תישאוב) םדא השענ םהל רמא תרשה יכאלמב
 ויה אלו ,ומש המ הז ןהל רמא ,תופועו היחו המהב םהינפל איבה היבקה השע המ ,םכלשמ הבורמ

 ,('6 ד"ל) סכפ ייפ ססקיספ ,נ''עכפס יסד 'קלי ,סש טוקלי 9 : '3 ב"כ סדנ "עו ,'3 "כ 'ס סילסס טכדע ,ג''כ יכ טוקלי 6
 לכ 'פ םלסק טכדפ | ,'ג "סם ץ"יפ סבכ רבדעב ,'ו 'יס סס סעוסנפ ,בי" ייס סקס ביפ סעוסנפ ,(י3 טי'כ) סט יסנכ ספקיקפ
 : ס''פ ב/'ונ כ"כדס ,גיייפ סי'כדפ ,(ג'כ 'ז) יפיפכ הז

 .זך תוהו ,פ [תווהו | 'י רסיית[א] .?ף"ע כ אה רסייתא ,'ך [רסייתיא | " אפיסב ,1ך'אְזְד אפוסב ,?ףיכפ [הפוסב 1
 ארזחמו | ירכ'אז הדיב :"עפ [הידיב | "ע אד- /פ הדייצ ,?ך אר- ,י'ר"עכזה הרייצ ,'א [הריצ | "ע כ"א חוהו
 | י אטמ | יך'א]זד תוהד ,פ [תווהד | 'י היקוש ,ע איקקש :.רכ'אחפ [היקקש | 'אזדפ הרזחמו ,י"עכ היל

 ,?ךא אמיק :פ [המיק | ךכ'א הוה ,יחפ [תוה 2 | 'ך הקקשב ,'ו היקושל ,1א היקקשל ,?ךכזדפ [היקקשב

 ןמ .'רכ'א שיגרא .?ירחחפ [שגרא | ו הרוחאל הרזחו הל .ףפל היל [ר'א הל * | ח תמייק ,יכ אמייק ,1ף ימיק
 | 'אח שי .יכפ [םוו | 'א אמק ,ָםכ ייאמק ,י יימק ,ח ימק ,פ [ימדק | [ם ארבג אוהה =. [הב | י . . הוהד

 | י ןוהלקל ,"ל ןוולקל .ר'אח [ןולקל | 'אח ל ,יכ [ילילגה | י ירש | זך יאתילת םוי ןיינית ,יכפ [ןיינת
 ,ך יתסנרפ [יכ'אזך היתסנפ * | ירךאד- ,כ'אח [הדבומ | "יאמי ,] ימי לכ ,ש'א [םוי לכ8
 .?ףיאח [ןובהיו | ילך'א ןוהיבסג :*רכזהפ ןוהתסנ 4 | 'י אקוש 'א היקקש ,!ףשכ אקה .?ךֶזְד [הקקש | ל היסנרפ

 | י ןוהייח ימוי לכ  :כ'אחפ [הידיד ןמ | י'א ןול .חפ [ןהל | י אתיב .רכ'אחפ [רתא | יי ןוההי בחיו
 ז(ל אצותו) אצות* 7 | פופד ל .י'אח [וגכ | רכד ןגי .'אפ [ר | (פ יל הדשה --רצייו) כ רציו 6

 ,ל המכח שוניכל [שוניכל * | יכ'אְד האירבל ,חופ היירבל | 'אפ ןוהל 8 | כ רצו 7 א | אצות םיהלא רמאיו
 ,] שקיבש העשב 9 | כ'אְד סיגר . .יכ ,יַפ ריע . .יכ [השפתל --יכ | .כ'אפְד שובכל ,י שוביכל ,| שיניכל
 ,(סש) י'א ןושארה םדאל ,ן [ןושארה -- תא | (י"הד) י'אפְד תארבל ,יכ [תוארבל | ₪ אבשכ ,* רמאש העשב
 ,(םש) י [תופועו--חמהב | יל הייבקה -- המ 11 | אְוָּפְד פהל ,כ [ןהל | ן תרש 10 | ךלמנ | יַפְד םדאה תא
 תויחו תומהב ,'א ףועהו היחהו המהבה ,ןְד ףועה (ן תופועה) תאו היחה תאו המהבה תא ,' ףועו . . המהב

 | (סש)י אל | 'א ןמש המ [ומש --הז | 'אפך םהל ,כ] [ןהל | כ תופועו

 .הידיב הריצ תווהו : רוועתנ 'ולכ רסייתנ ףוסל .'וכו הפוסב 1 : היה ידוהי ףיסומו י'כ ר"'ב 'יפב שרפמ ןכו ,התרקד
 א'יכ ר"'ב 'יפב) הרייצ הוה שרפמו סרוג יי'כ רב 'יפבו ,'וכו היל הרזחמו ודיב תזחוא 'ולכ ודיב הרשקנ התיהו
 התיה .הל המיק תוה 2 = :ויתונוזמ רחא ריע לש םיקוושב אתרקד היקקש לע ותרזחמו ותכילומ התיה הדיב (ארייצ
 ליחתה כ"חאו ינש סויו ןושאר סוי ןכ השוע איהש לעבה הב שיגרה .הב שגרא |: נ"חעו ה ל יתהגהו ,חדמוע
 תסנרפ תדבאמ איה ויו םוי לכ ל"א אוהו התוא הכמ התא המל שיאהל רמאו םלוקל ג'תיר דריו התוא תוכהל
 : דחא םוקמב .רתא דחב 4 :906 דצ ןאמלאד 'יע שיגראו שגרא גי'ח תודואו ,קקש 'ע ל"תמע 'יעו ינממ הז קוש
 ל"צכו רציו בותכ ארקמבו ,פ"יכב םג ךומסבו טוקליבו ודו ר'פד שרדמבו 'ב א'יכו ו'יכו ל"יכב הי'כ .רצייו 5
 דצ ליעל י"מב 'יעו קריחב ותאירקכ ןיידוי ינשב רצייו ובתכש רשפאו ,שיינבו רצייו הדב 197 רצ ליעל י"מב 'יעו
 םש שימו ;65 דצ מי'הדב ייעו יב ןנחוי יר "יגה ונינפלו ,ז'ביר ינפל ולאש וכו ימוק ןועב 4 :ילג אוהו הדב 8
 רבכ אלחו א ח א 'ר רמא 'יגה םילהת 'מבו ,גי'עצ ןבר אלו ז'ב ןנחוי יבר אתיא אתיירבהו הנשמה תואחסונ לכבש
 וכו שעיו יפמ אישוקה רקיע ןאכ םגש ויזרהמ 'יפב ייעו) וכו רציו ל"ת המו ץראה תיח תא םיהלא שעיו רמאנ
 וניצמ יב ר רמא "וכו רידא המ וגינודא 'ה רמאמב שרדה ללכנ םשו ,('וכו ץראה אצות םיהלא רמאיו רחא בותכש
 תא תוארבל ה"בקה שקבשכ םדאב ןכשמבו הרות ןתמב םדאב ה'בקה דגנכ ןיניידמ םיכאלמ ויהש תומוקמ השלשב
 ןויכ ותמכח וארת רחמ םהל רמא ונרכזת יכ שונא המ ול ורמא םדא השענ םהל רמאו םיכאלמב ךלמנ םדאה
 אלו הז לש ומש המ םהל לאוש ליחתה תרשה יכאלמ ינפל ףועו המהבו היח לכ סניכ היבקה השע המ וארבש
 תיח לכ סנכש סוניכל .שוניכל ןאכו 8 :'וכו םיהלא 'ה רציו 'גש םדא ינפל ןימו ןימ לכ ריבעה 'וכו ןיעדו! ויה
 שיניכל 'יגה ו'יכבו  ,'וכו ול ארקי המ תוארל םדאה לא אביו הז קוספב בותכש ומכו ר''הדא ינפל ןאיבהו הדשה
 רצי 'ע םישרשה יסב קדרה םגו ;ףוסאיו רציו שרודו ,שינכ 'ע ר'תמע 'יעו מ"ראל ןונגסב איריבל תלמל םיאתמו
 הנחמ ףוסאת יכ שרדמה יפל 'יפו 'ןכו רוצת יכ ארקמ היאר איבהו ,ףוסאיו ומכ םיהלא י"י רציו םישרפמ שי בתכ
 ןוש ל רציו ביתכ ןאכו שעיו ביתכ ןלהל םילהת 'מב אתיא ןכו ,(נ"חעו השפתל יוכו רוצת יכ קיידמ וניאו) ריע לא
 ירבדבו שמוחב י'שריפ שוביכל םירפסה 'יגכו ,רעבאב שייר תורעהב שייייעו ריע לא רוצת יכ 'נש ןינעכ סוניכ
 'מבו ונינפלש 'יגה אפידעו ,םדא לש ודי תחת ןשבכש ריע לא רוצחת יכ ומכ שובכו יודר ןושל וז הריצי הדגא
 ןאכ אתיא ליייכבו ,'וכו אבש העשב אחא ר"א שרדה ןכו ףועו היח המהב סוניכ ןינעב קוספה שרודש םילהת
 המכח שבתשנש רשפאו ,ר"'הדא לש ותמכח הארה ובש סוניכל שרפל קוחרו 'וכו רמא תאד המ ךיה המכח שוניכל
 ןונגפסב .אבש העשב 9 :  שוביכל היגהל רשפא יא ןכלו םילהת 'מו ו'יכ י'פע תמייוקמ שוניכל 'יגהו ,המ ךיה ןמ
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 לכב תלזא תווהו התרק לכב היל הריגנ הלגח תווהו יולע ןירוסיי ןותא ןימוי רתבל ,התרקד הרטנסל
 ארכונ אוהה הוהד המ ןמ ,הירחאל הרזח תווה ילילגה יסוי ירד היתנוכש הייטמ תווה דכו  ,הינוכש
 ריבע אוהה עימש הנאד ילילגה יסוי 'רד היתנוכשל ןל הלבוימ תא תיל המל הל רמא התרק םכח
 יסוי 'רד היתנוכשב ןיירק ןותא ןמז דח  ,יופא רבס היימח יב תילו אנא היתקבשמ היל 'מא  ,הווצמ
 ןותאמחו ילילגה יסוי 'ר קידא  ,התרק לכב ןייובתמ ןוהלק תווהו הלע טבח ירש | ,ילילנה
 ןוהייח ימי לכ  ןוהתי סנרפמ הווהו הידיד ןמ אתיב דחב ןוהתי בהיו ןותאסנ ,היקקש ונב ןייזבתמ
 ילילגה יסוי 'ר  אידבוע אידמ ריחא ץיפוא | :(ז חנ היעש) םלעתת אל ךרשבמו םוש לע
 ןתינ המ יל תיל רמא ,הקבש וידימלת היל 'א וילע הובמ תווהו היתחאד התרבל ביסנ הוה
 ,אתרקד אטויטרסל תבסנ | ,הקבשו היל ןובהי ,הנרופ ןיבהי ןנא היל 'מא | ,הנרפ הל

 : נ"כ זפכ טוקלי 7

 הילע :ע [יולע | עד .ןירוסי | .ע ותא | ץעֶד אתרקד ,ל התרקל [התרקד* | "ל אטויטרסל ,ד ןורטנסל ,ץ/ ארטנסל 1
 (!'ָך הרייצ) הדייצ .ץ אתרק לכב הל הדיגנ תלגח [התרק לכב (ל הל) היל * הדיגנ הלגח | עד תוהו | ך רועתיאו
 אמייק תוה [הרזח תווה 2 | 'ך היקקשב איטמ תוהד ןויכ [היתנוכש --- תווהו | ְך אתרקד איקקש לע היל ארזחמו הידיב
 ,'ל הלבווימ* [הלבוימ* | ד אל תא [תא תיל 8 | ך אתרק םיכח ארבג | ד יל המ | ך הרוחאל | ד הרזחו הל ('ָך אמיק)
 ,1 יקנשימ [ך היתקבשמ * | ל הל [ך היל * | ך תוצמ 4 | ך אוההד | ך עמש אנאד | ך היל | ך תלבומ
 | 'ך יל ילילגה 5 | ל התנוכשב [ך היתנוכשב * | ל ןוירק [ד ןיירק* | ְך אתא | ךיהופא | ָך ימחילד | ל התקבשמ
 | ך אתרק | ךןיזבתמ ןווהו |[ ך ליזאו [תוהו | ךההל ,ל הילע [הלע* | ךיחמ ירשו ןיינת סויו יומדק סוי הב שיגרא [טבח ירש
 | ךוקש .ע יקקש .ל הייקש [היקקש* 6 |  ןייתמח ,ך ןוהמחו ,ד ןותמחו | ד ןוהלקל [ילילגה | ך קירוא ,'ך [קידא
 ןכ יסוי יר עמשר ןויכ ינימ היקקש ןידהד היתסנרפ הדבומ איה םויו םוי לכ ל"א הל יחמ תא חמל היל רמא [ןותאסנ
 | ?ף'אזה אתה ,!י'רפ [התרבל 8 | ך םש 7 | ך ימוי | ד הוהו | ל הדיד [ך היריד* | ל תיב [ך אתיב * | ך ןוהבסנ
 זחפ [וידימלת | פ ול | פ ורמא .י'אח ןי- :כ1 ןורמא | ן היתי ,כ יולע .יחפ [וילע | יז התיהו ,ןפ תוהו
 .] [הגרפ 9 | י ןתיל | ירכ'אחו ןה ןמ .פ [המ | כ'א ןול .חפ ןוהל - ,ן [רמא | ] הקביש | י'אְו יודימלת
 | כ הל . - .'א ךל . - .יפ ןניבהי .ח ךל ןיבהי | 'אח ורמא ,יכ ןיד :ן ןוומא | ךח אנ- .יכ'אפ הנרופ
 (כ הנרופ הל ןיבהי) אגרופ היל ןובהי [הקבשו (ל הל) היל* ןובהי | 'יכ'אזחפ הקבשו (זח אנ-) הנרופ [הנרופ
 /₪ אטויררסל | א תביסנאו . . 2 תביסנתיאו תלזא ,ְזֶד תבסנו (י תלזאו) תלזא .פ [תבסנ | י'אפ 'ל ,כֶזְד הקבשו
 | !ף אסוטטל ,זְד אסרטסל ,?ך אריטנסל ,יכ'א ארטנסל

 תומוקמה ינשב טוקליבו ,אתרקד אריתנסל תביסנתאו 'וכו אבוח ןימרג 'יגה רי'יובו ,'וכו אריטנסל תביסנתא ר"ב
 תלזא שבתשנ סש 'שוריבו ,יןכו ארטנסל (תביסנו) תבסנו תלזא קבצד (אתתא) התתניא איההד (ןיבוח) אייבוח ןומרג
 ימוי רתבל 1 :ג"תב הטמל ייעו ביונ "יגכ אוהו אטויטרפל א"ס ןמסנ ל'יכ ןוילגבו ,אתרקד ארו ס ט ל תביסנו
 רול ריעה לכב ותוא הכילומו תבבוס השאה התיהו (נ"חעו רוועתנ יולכ) וילע ןירוסי ואב ןסז רחאל .'וכו
 וכו רתבל 'ג ריייובו ,הרוחאְל תרזוח התיה ג'היר תנוכשל העיגהש ןויכו תונוכשה לכב תכלוה התיהו םיחתפה
 תוה אל 'וכו היתנוכשבו אינוכש לכב אלזא תוהו אתרק לכב היל הדיגנ אתתא תוהו רהנ יגס ארבג אוהה דיבעתאו
 הינוכש לכב היל אדיגנ (ייתתיא) אתתיא תוהו ארוהנ יגס דבעתיאו ןירוסי יולע (ןולפנ ו'דב) ןילפנ ןימוי רתב רהב 'קליבו , אלזא
 ישוריבו ,היל אדגנ אל 'וכו הינוכשבו 'וכו לכב היל אדיגנ הלגח תווהו 'וכו רתב היעשי 'קליבו .היל אלבומ תוה אל 'וכו
 המ ןמ 2 :תיל ארבדמו אתרק לכ לע היל ארזחמ תווהו ארוהנ איגסכ דיבעתיאו יוסכינ ןמ תחנתיא ןונגסה םש
 השוע אותש יתעמש ינאו ג''תיר תנוכשל ונתוא תכלומ תא ןיא המל הל רמא ריעה תא שיאה ותוא ריכהש יפל .'וכו
 יל הליבומ תא 'וכו אתרק םכח ארבג אוהה הוה 'ג רייובו ,וינפ תוארל יתלוכיב ןיאו ינא ותשורג ול הרמאו הקרצ
 םיכחד ןמ 'וכו אוהה 'יגה רהב 'קליבו ,יופא אמח יב תילו אנא היתקבשמ יוכו ןווצמ דיבע אוהד עימש אנאד 'וכו
 תדגנ אל המל היעשי 'קליבו (יופא רכס ימחמ יל תילו יוכו ןיאיגס ןווצמ דיבעד עמש אנאד וכו יל תלבומ 'וכו
 התוכהל ליחתה םיחתפה לע םיארוק םהו ג'היר תנוכשב ואב תחא םעפ .וכו ןמז דח 4 :'וכו ןאיגס ןווצמ וכו
 ויתבמ דחא תיבב םתוא בישוהו םחקל םיקוושב םיזבתמ םארו ג'היר טיבה ריעה לכב םיזבתמ ןיהש דע עמשנ סלוקו
 וכו תווהו הלע טבח יוכו ןורקו ןמז דח ןותא 'יגה ודו ר"פדב רייובו ,'וכו םוש לע םהויח ימי לכ םתוא סנרפמ היהו
 רחב 'קליבו ,'וכו סושמ 'וכו סנרפמ היהו הידיד ןמ אתיב דחב ןוחתי בהיו ןוחביסנ אקוש וגב 'וכו ןוהמחו וכו קירוא
 (קירוא ויד 'קליבו) .קידוא אקושב (ןייזבתמ) ןוזבתמ ןווהו הלע טבח ירש אתנוכש אוההל (ןיטמ) ןוטמ ןמז דח 'ג היעשיו
 ןייח הותד איימוי לכ (והל) ןוהל ןייז חוחו . הידיד ןמ (דח תיב וגב) 'תיב דחב ןוניבהיו (ןותמחו) ןוהתמחו 'וכו
 היל בהיתתיא אלו אתרק לכ לע היתרזח ןמז דח ןונגסה 'שוריבו ,רוכו ךרשבמו ביתכד (םש) םוש לע [טייחב ווהד)
 טיבח ירש ןמתל הל לייע ילייחב תילו יקבשמד הנוכש אכה תיא היל חרמא ןירוח תנוכש אכה תיל הל רמא סולכ
 ןימוי לכ  ןינוזמ ןול קיסמ הוהו הידיד ןמ אתיב דח וגב ןובהיו ןובסנ אקושב ייזבתמ ןולק עמשו ג'היר רבע הל
 הרמא תלק ןיעמשו אילילב יולק ןותיצא ןכ 'יפא םש םייסמו ,ותשורג וז םלעתת אל ךרשבמו םש לע ןייחב ןווהד
 הנוכנו ,םגמוגמ ןושלהו ר"יוב םג אתיא ןייזבתמ ןוהלק תווהו 'יגתו ,הפוג וגל אלו הפוג ןמ רבל הרעצ הייד בט הוה אל
 קיד קוד לעפמ לעפא ןינב אוהו (קידוא ר''יובו ןאכ היגה כ"מבו ,קירוא שבתשנ וידבו ,ריפדב ןאכ הייכו) קיד א "גה
 ןותאמחו ימבו ,קיד קוד 'ע ל"תמעו ר"תמעו 'ג קד 'ב קדא יע ךורע 'יעו קידאו (די'כ ד"י תומש) ףקשיו 'ב י"רת ןכו
 ןוכהיו ןובסנ בי'ונב ונינפלו ישוריה 'יגבו ,ןות יונכה (חיתסנו הידב 92 דצ ליעל י'מב 'יעו אסנ לעפמ) ןותאסנ 'מבו
 ןת ןמ "יגתכ .הל ןתינ המ 8 : 818 דצו 800 דצ ןאמלאר ,77 דצו 71 דצ 64 דצ םש רעגניזעלש ייעו ןו יונכה
 יולוכ היל ןורמא רפוסה ןאכ עטק ו"יכב .היל ימא 9 | : ג"'חב ש"ייעו 'וכו תא ןה ןמו 52 דצו 51 דצ ליעל םג אתיא
 ףכו לד לא ליכשמ ירשא ד"הה ךיחא ךומי יכו תלחתמה ד"לפ ר'יול ןויכו ,ארקיוד לד לא ליכשמ ירשאב 'תכדכ
 תפוסב ירשא 'פ ר"קיוב תויגרפ יעבו לד לא ליכשמ ירשא פ'סב ךיחא ךומי יכַב ר"קיובו אתיסא 'ע ךורעב ןויצה ןכו
 תרטנסל ליעל ומכ ריעה (?רטושל כ'ג ןאכ "פ .וכו אטויטרסל :'וכו לגלג ה"דב 89 דצ ליעל י"מב ע"יעו
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 ןיטשפ ןיבתי ווה ןמז רח ,הל קבשמ יב תילו יילע בר הנרפ ןוחל רמא ,ךרקיל הדבע איה תילד ךנימ
 ןוקלסד ןמ ,ןיא היל רמא ,היתיבל ןיקלס ןנאו יר חנשמ היל רמא ןולסחד ןמ הירוע ןב רזעלא 'רו אוה
 היל 'מא  ,םולכ ארריק אדהב תיא הל רמא הייפת לע הרדק איההב הפצ ,הל תקפנו הפאל תכמא
 ןובתי ,עמש אוה המ הירזע ןב רזעלא 'ר עדי  ,ןייגרפ הוונב חכשאו התילג לזא ,ןירפרפ הב תיא
 6 ,אוה םיסנ השעמ היל רמא  ,ןייגרפ הוונב ןניחכשא אהו ןירפרפ תרמא אל 'ר היל רמא ןילכא אדהל
 הנרפ 'ר היל רמא ,ךרקיל הדבע איה תילד ךנימ התסא ארה קבש 'ר ול רמא (ןולכא ןמ) ןולפחד ןמ
 הנרפ היל ןוספ ןכ היל ןודבע ,ךנימ הקבשיל הנרפ ןיספ ןנא היל רמא ,הל קכשמ יב תילו יילע בר
 תבסניאו תלזאו התתניא איההד היבוח ןומרג ,הנימ אבט ירחוא התיאל היתי ןובסאו הינימ התוקבשו

 המ ידיב תיל [קבשמ -- תילו | ך ילע | ך אנרופ ,+ְד [הנרפ | ך ךרקימ התילד [ךרקיל -- תילד | ד יל ,ץ [ךנימ 1
 יל ןוקלס ןונאו [ך ןיקלס ןנאו * | ך ןילסח ןמד | ל ירזע [ך הירוע *2 | ך ןובתי ,'ד [ןיבתי | ך ןווה | ך קובשא
 לע [הפאל*8 | ד קילסד ,ל ןיקלסד [ןוקלפד * | ך יכ ,ל ןאמ [ןמ * | ך קילס = [ןיא | ך אתיבב | + קילס אנאו
 הב 4 | ל הל [ך היל * | ד הרידק | ל היל [דהל* | ךיל ,) [הייפת לע | ע ארדיק | ע איהה | ד היפאל ,ל יופא
 [ד ןובתי * | ע ןיגרפ | עד יל הווגב | ך ןחכשאו ,) חכשא | ן) היילגו ,ל אתילג [ך התילג * | ך ןיירפרפ | ך יל
 | ך ול | ד הוגב | 7 ןנחכשא | ך ןיירפרפ ,'ך [ןירפרפ | ְך אלא =. [תרמא | ד ןולכא | ך ןוחל [אדהל 5 | ל ןיבתי
 | 'ך ךתרקיל אדבע | ך 'תתנא ('ְד 'תתניא) איהה | ך קובש | ך היל | ך יל ןולכא ןמ | ך ןילפחד 6 | 'ךןה [אוה
 [ןיספ | ל ןנאד [ע ןנא | ל הל ['ד היל * | ך קובשא המ ,'ך קובשמ | ך ילע 7 | ך אנרופ ,ד [הנופ | ך יל 'ר
 ,לע הקבישו | "ַע אנרופ יפושמ ,ץע אקריפ ,"עִד אנרופ ,'ְד [הנרפ | ל ןיבהיו = ."דד הל ןניבהי ,נ) הל ןיספ

 התוקבשו* 8 | ד אנרופ ,'ָד [הנרפ | ל הל [ך היל * | ך קיספ ,ל ןיספ ['ד ןוספ * | ל הל [ך היל* | ך הקבש
 ,'ל ירחות [ירחוא * | ך אתתיא ,'ל התאל [התיאל * | ל התי [ך היתי * | ך הינימ התי קבשו ,' הנמ התיקבשו [הינימ
 | ך אתתיא | ְר אוההד [ְך איההד* | ל  הבוח [ך היכוח * | ל הנמ [ךך הנימ* | ל התי [ד אבט * | ך ירחא
 | ע אביסנתא ,יָד תבסנתאו ד תבסנתיאו

 ךיאו ןופרט יר לש ודימלת היה ג'היר ירהד ם"ט הארנ יבר תלמ 'שוריב הז רמאמבש 127 רצ מיהדב ריעה
 בר הגרפ 1 :יוכו קבש 'ר ל"א וכו תרמא אל 'ר לייא 'וכו יר חגשמ ל"א אתיא ונינפל םגו ,יבר ע"באר ול רמאי
 :'הל קבשמ היב תילו יגה םש םגו 'וכו בר הדיד אנרפ 'נ ריייובו .השרגל יתלוכיב ןיאו ילע הבורמ ('התבותכ .יילע
 ילע תיגשי םא ג"'הירל עייבאר ל"א וקספשכו וכו אוח התוא ןיטשופו הרותב ןירוקו ןיבשוי ויה תחא םעפ ..ןמז רח
 תוארל הצר עיִבאְרְו היתיב ל "גה יפל רמאמה שרפל ל"ג ןכ .,ןה ל"או ותיבל ומע ךלא ינישרי םא רמולכ יבר
 קילסאד רהב 'קליב ה"כו אתיבב קיל ס אנ או יבר חגשמ ל"א ר'פד "יגמ עמשמ ןכו ,דובכ וב תגהונ ותשא םא
 היעשי 'קליב םַג 'יעו וכו ל"א ןוהיטישפ ןמ ןולסחד ןויכ ע"בארו אוה טישפ הוה ןמז דח "גה םשו .,אתיבל
 ןמ 2 :לוכאל תיבל ךלנ ונחנאו ירבדל אנ הגשה אירל יסוי יר ל"א 'יפ כ"מבו  ,ר"יוב ה"יכו ,ןיקלס ןנאו יתהגהו
 ןמ 'וכו ןילסחד ןמ 'יגה ר'יובו ,ןולסחד ןמ ךומסבו ןאכ ןונגסתש ומכ ןוקלפד ןמ יתהגהו ,תיבל וסנכנשכ .ןוקלסד
 ,יופא לע אתיא ליייכב .הפאל תכמא 8 : הישי 'קליב היכו אתיבל םש לי'צו אתמל ןולייעד ןויכ רהב 'קליבו ,'וכו ןיקלסד
 'יפ ןכו היניע הליפשה םש שרפמו ילתפנ 'ר 'יפב סרוגש ומכ ה פ א ל יתהגהו היפאל תכמא ןאכ ייגה ו'דו ר"פדבו
 : ללכ גיל תומוקמה ינשב 'קליבו ,אפא לע תכמא "יגה ר"יובו ,תופעוז םינפב הטמל הינפ תלפשמ ותשא התיה כי'מב
 איהו ןכו ארדיק אדהב תיא ג"היר הל רמא תיבה ןמ התאצבש שרפל ךיוצו ,ץוחל הל האציו .הל תקפנו
 םימעפ ל"יכב אתיא ךפהבו .יתהגהו 'וכו אדהב תיא היל רמא 'וכו הל תקפנו בותכ לי'יכבו ,'ןכו הב תיא הבישה
 קר יונכה בותכ ארקמבש םוגרתב םגו .(?דוקנו ד"וי ילב התנוכשבו היתי םוקמב החתי ןכו היל םוקמב הל תונוש
 'מארא סאד רעגניזעלש ע"יעו היל ףיצר ה"דב 51 דצ ליעל י"מב ייעו תלגרומה הביתכ י'פע יתהגהו ,ירצב
 ,וז הרידקב המואמ שי םאה ותשאל רמאו הריכה לע תדמועש הרדק התואב טיבה .וכו הפצ :66 דצ סוברעוו
 יע ךורע ,יעו אדוד יפת (הייל יד ביימ) ריפה תפש 'גרתו ,הי יפ ש לע ארדיק איההב הפצ ו"דו ר"פדב "יגה ריייובו
 היעשי 'קליבו ןיירפרפ הב תיא 'יגה ריייובו ,ןתפיל ינימ .ןירפרפ 4 : הייפת לע תביהי ארדיק 'יגה רהב יקליבו ,יפת
 הרדקה לעמ יוסיכה לטנ 'ולכ התוא הליגו ךלה .'וכו התילג לזא : אירפרפ 'ע ל"'תמע ייעו ןיירפרפ איילמ איה
 התילג לזא רייוב ןכו ,דבכה ןינבמ אוהו ,ה תיָל ג יתחגהו ,תויגרפ 'ע ךורע 'יעו םינטק םילוגנרת הכותב 'אצמו

 ע'"'באר עדי רייוב .עמש אוה המ : ןייגרפ (איילמ) היילמ ןוחכשאו (אנולג) הנולג היעשיו רהב 'קליבו ,ןייגרפ הוגב חכשאו =
 הרדקב שיש הרמא אל ג"הירל "באר ל"או דחיב לוכאל ובשי  .יוכו אדהל ןובתי : הלעב םע התעד אביתי אלד
 ,עלבאר ינפב ותשא תא שייבל אלש ןכ רמאו ,אוה םיסינ השעמ ג'היר בישהו ןייגרפ הכותב ונאצמ אלהו ןירפרפ
 אנחכשא אהו ןיירפרפ תרמא אל (יבר היל רמא רהב 'קליב ןכו הי ל לייצו) הל רמא ןילכא ןוהל ןיבתי דכ ייגה רייובו
 ,'וכו קבש יבר ץ"באר ל"א לוכאלמ וקספש ןויכ .ןולסחד ןמ 6 :ןה םיסנ השעמ (וידו ר"פדב ה"כ) רמא 'וכו
 תומוקמה ינשב 'קליה ייג י"פע ל'צש וא ןולכאד ןמ ל"צו תרחא 'יג איהש רשפאו ,רתוימ אותש ןולכא ןמ יתרגסהו
 איה תילד ךנימ אתתיא אדה קבש 'ר היל רמא ןילכאד המ ןילכאד ןויכ רייובו ,ןייתשמו ןלכי מ ןו ל ס חד ןויכ

 הבותכה ימד תא ןתינ ךידימלת ונחנא .ןיספ ןנא 7 : נ"חעו 'וכו הל קבשמ יב תילו וכו ל"א וכו ךרק
 קיספ אנא היל רמא ייגה ו"דו רייפדב ר"יובו ,םיפ 'ע ל"תמעו 'ד ספ 'ע ךורע 'יעו 'וכו ןכ ול ושע ךממ השר

 (ןוקספ ו'דב) ןיקספ הקבשו אנרופ ןיקספ ונאו ל"א רהב 'קליבו .הנופ הל קיספ ןכ היל ןודבע ךנימ הקבשו הנרפ
 'קליבו ,הינימ התוקבשו יתהגהו ,הנממ הבוט תרחא השאל ותוא ואישהו ונממ הושרגו .'וכו התוקבשו 8 :  אנרופ
 ליעל י'מב 'יעו היתובסאו לי'צו 'וכו אדחל היתיבסאו היעשי יקליבו ,'וכו אתתיא אדחל הינובסאו הקבשו "יגה רהב
 ומרג .'וכו ןומרג : הנימ אתבט ירחא אתתיא היתי ןובסאו הינימ הוקבשו 'ג רי'יובו ,היתומשו ה"דב 125 דצ
 ה"ארו רעכאב ז"בר יל ובתכ ןכו ,רטנ ןמ רזגנ רטנסו ,ריעה רטושל תאשינו הכלהש וז השא לש  תונועה
 לעפתא ןינבמ תבסניאו תלמו ,ו"דו ר'פדב םיסופדה "גכ היבוה יתהגהו ,בהוס ומכ ולקשמו ,ףעל
 סשב אכוה 'ב ח"ס ב"ב תופסותבו ,242 דצ ןאמלאד 'יעו ג"לפ ןמקל ל"יכב תמשניא ןכו עלבומ ו"יתהו

 ') קש (* הָתנוכשב.
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 הרפכ אלב .(ל דמ לאקוחי) ךתיב לא הכרב חינהל הכרב אלב ,(וכ רי םירבד) ךתיבו התא תחמשו
 ינש םולש אלב ףא (רמא) יול ןב עשוהי יר םשב ןומיס 'ר ,(אי וט איקו ותיב דעבו ודעב רפכו
 סע םייח האר 'תכד םייח אלב ףא (רמא) יול יר םשב ןינכסד עשוהי 'ר .(\ הכ איש) םולש ךתיבו
 ארקיו םתא ךרביו םלש םדא וניא ףא רמא ידמונ רב הייח 'ר .(ט ט תלהק) התבהא רשא השא

 תא השע םיהלא םלצב יכ תומדה תא טעממ ףא 'מוא שיו ,(ב ה תישאוב) םדא םמש תא :
 :(ז םש םש) וברו ורפ םתאו וירחא 'תכ המ (ו ט סש) םדאה

 הכז םא ימחנ רב עשוהי 'ר רמא :ודגנכ ואל םאו רזע הכז םא ודגנכ רזע ול השעא
 אשיב התיא היל הוה ילילגה יסוי 'ר ,ילילגה יסוי .רלש ותשאכ ואל םאו יאניכח ןב הינגחלש ותשאכ
 התסא הדה קבש 'ר (היל ימא ,הקביש) יורימלת היל ימא  ,וילע הזבמ תווהו היתחאד התרב תווהו

 ,ס"סכפ יכ כסכ 'קלי) דיי יס דילפ סנכ סלקו 8 | : ייפ יכדפ ,'6 כ"ק סופני = ,גיכ 'כ 'קלי ד | :כ'טו דילפ ןעקל 6
 : יב דיי. ייפ םונופכ 'טוכי ,(נייכט יכ סיעשי 'קלי

 דעבו ודעב רפכו [₪ 'תכד] הרפכ אלב ,'אד . . הכרב אלב .. הרפכ אלב ,זְד [. . הרפכ אלב . . הכרב אלב 1
 | 'או'ל ףא | (ן 'ל םולש ךתיבו -- ןומיסנ'ר) כ'אפְד -, םולש התאו [םולש ךתיבו 8 | 'א יל ףא 2 | ןַפ ותיב
 [פד 'מוא* 4 | ך םדא םיורק דחאכ םהינש -, [םדא 55 | יד יימרוג , ירמג ,ןפ ירמוג ,ך ידמג | אייח | תבחא 4
 | ן הכז אל [ואל 7 | | כ'א היל ךימסו ₪ הירתב . . המ [וירחא 'תכ המ 6 | 2 "רמוא ,ן רמוא ,ל יא
 [ןב ל | ?יירכפ אנד ,ך הגינה .ח איד ,ן [היננח | כחופד 'ר - ,ו' [לש 8 | 'א ןמחנ ,ן הימחנ 'ר ,פָד הימחנ
 םדוק היל היזב [וילע הזגמ | ך תוהו | ך תוחו9 | ד אתתנא [התיא | ך היל תוה יסי רה | ךרב
 ,ע) אתיסא | ד אדהל ,ץ) אדה | ע קבש ,ך הקבש [קבש -- הקביש | ך יל , [היל | עד ןירמא | 'ך יודימלת
 | ך אשיב (!ְך אתתניא) אתיתנא

 'ר םשו ,'וכו רפכו ןינמ הרפכ אלב 'וכו חינהל ןינמ הכרב אלב 'וכו בוט אל ןינמ בוט אלב וכו רזע אלב בוט
 רב אייח 'ר  'וכו ךתיבו םולש התאו 'גש םולש אלב תבהא רשא 'וכו האר ינש םייח אלב ףא רמוא יול ןב עשוהי
 דחאכ םהינש ןיא םדא םה דחאכ םהינשש ןמזב םדא םמש תא ארקיו םתוא ךרביו ינש וכו וניא ףא רמא אדמג
 ןיאש ימ לכ וניתובר ורמא םש בימ םילהת ימבו ,'וכו םלצב יכ 'נש תומדב טעממ ףא םירמוא שיו םדא ןייורק ןיא
 סתוא ךרביו ינש [הכרב אלב םולש אלב הבוט אלב רזע אלב החמש אלב םייח אלב] הכרב אלב יורש השא ול
 תשעא ינש רזע אלב ךירוענ תשאב חמשו ינש החמש אלב יוכו ינש םיבוט םייח אלב םינש םהש ןמזב םתוא םיהלא
 שיו 'וכו השא אלא להא ןיאו ךלהא םולש יכ תעדיו 'גש םולש אלב בוט אצמ השא אצמ ינש הבוט אלב 'וכו
 ר'א םוחנת ר"א יב ביס תומביבו ,(שייייעו רבכמ ספדנש םילהת 'מב תרחא "יגו) וכו הרות אלב יורש ףא םירמוא
 הכרב אלב 'וכו תחמשו ביתכד החמש אלב הבוט אלב הכרב אלב החמש אלב יורש השא ול ןיאש םדא ,כ יאלינח
 רב אבר 'וכו המוח אלב הרות אלב ירמא אברעמב ודבל םדאה תויה בוט אל ביתכד הבוט אלב 'וכו חינהל ביתכד

 וניא השא ול ןיאש םדא לכ רזעלא ר"א 'א ג"ס םשו ,'וכו ךלחא םולש יכ תעדיו ביתכד םולש אלב רמא
 רפכו א"מ א'פ אמויב ושרדש ומכ השא וז תיבו .ךתיבו התא 1 :םדא םמש תא ארקיו םארב הבקנו רכז ינש םדא
 תא ארקיו 4 :יתיב יתשאל אלא 'וכו יתירק אל ימימ יסוי רי'א 'א חייק תבש ןכו ותשא וז ותיב ותיב דעבו ודעב
 .'וכו 'מוא שיו 5 :ייכ לכב אתילו ןאכ ףסונ שוריפ הזו ,םדא םיורק ךחאכ םהינש םיסופדה 'יגב שרפמ .םדא םמש
 'וכו םיחלא םלצב יכ םעט המ תומדה טעממ היבירו היריפמ לטבש לכ הירזע ןב רזעלא 'ר שרד דילפ ףוס ןמקל
 : י"מב שיייעו 'וכו תומדה טעממו סימד ךפוש וליאכ 'וכו לטבש ימ לכ יאזע ןב שרד וברו ורפ םתאו וירחא 'תכו
 ביתכד יאמ ר ז ע ל א ר"או 'ג םש תומביכו ,ודגנכ הכ ז א ל םא רזע הכז םא קיתעה 558 דצ איגופב .הכז םא 7
 הכז אל ודגנכ הכז ודגינכ ןנירקו ודגנכ ביתכ ימר א"ר ירמאד אכיאו ודגנכ הכז אל ותרזוע הכז 'וכו ול השעא
 ודגנל ואל םאו רזע ול היהת הכז םא ודגנל אלא ודגנכ ירקת לא רמוא הדוהי 'ר םש א'רדפבו ,'וכו ותדגנמ
 : ותלכמו ודגנכ איה תדמוע ואל םאו רזע ול השענ איה תכז םא קיתעה 79 דומע לודגה 'םבו ,'וכו םחלהל
 ב היננח 'יגה תקיודמו ,'ב ב"ס תובותכב אתיאדכ 'וכו בר יבב ינש ירס ירת ביתי לזאד .'וכו היננח לש ותשאכ 8
 יעל יימב עייעו ד"פ תוכרב אתפסותו טימ גי'פ תוכמ חיימ ד"פ םיאלכ יב זי ןירדהנס 'יעו ךמסנ אלש יאניכח
 ,הרצק תחאו הכורא תחא תואהסונ יתשב ונינפל אתיא הז רופיס .'וכו ילילגה יסוי 'ר :תיח רבכ ה"דב 17 רצ
 ןכו ,:ותשורג וז 'וכו םלעתת אל ךרשבמו א"ד שרדב םש אבוהו) רי'לפ רי'יוכו ןאכ םיסופדה תחסונ כ''ג איה א'ונו
 'עו 'א רטנס יעבו- ריו םשבו ריב םשב יד קש יעו 'ד ספ 'ע תויגרפ יע יפת יע אתיסא 'ע ךורעב וז אחסונמ קיתעה
 חי'יכו (הטמל 'יעו ותליחת קר קתעוה םשו) וייכו פ"יכב רופיסה םיכסמ (וכו רחא ןפוא) ביונ םעו ,ר"ב םשב לגח
 םיפוליחה איונל יתנייצ ןכלו ,א'ס םשב לגח !ע ךורעב קיתעהש חמבו א'כו טיייכ רי'ב 'יפבו טוקליבו כ*יכו 'א א"יכו
 היעשי 'קליו רהב 'קליב רמאמח לכ קתעוה .ר"יומו ,םירפפה ראשבש םיפוליחה ב'ונלו ,ךורעבו שרדמה יסופדבש
 תוהד ןויכ 'וכו הידיב (הרייצ) הדייצ תוהו שרדמה יסופדבש תואסריגה ביונמ תועבונ ןאכ ר"בבו ,םש םיבר םיונישו
 ,תונוש תואחסונ .תצק וברעתנ ל"יכב םגו ,רכו הל יחמ תא המל היל רמא יוכו יומדק סוי חב שיגרא 'וכו איטמ
 היכו .היל הוה :'וכו קילס ןיגס היל הקיעמ תווה ילילגה יסוי ירד היתתיא תובותכ ישוריב רופיסה רחא ןונגסבו
 ןתוחא תב התיהו הער השא .אשיב התיא :ול היחש ה'דב 48 דצ ליעל י"מב 'יעו היעשיו רחב יקליבו ר"יוב
 ל'תמע 'יעו העידיה 'א םע (אתיא) התיא אוה אתתיאו ,היתחאד התרב תווהו םש גילו ,אשיב אתחיא 'יגה רייובו
 םדק היל אייזבמ תוהו ריייובו ,יוכו היל איזב תוהו אפידע 'יגח םיסופדב .וילע הזבמ 9 : 159 דצ ןאמלאדו 184 דצ איח
 'וכו תדה קבש 'ר היל 'מא 'וכו היל 'מא ב'רנ י'פע ןאכ ףסונש ל''נ ןכו ,ביונ ןושלכ אוה וילע הזבמ תווהו ונינפלו .יודימלת
 תרעצמו תסעכמה תאזה השאה שרג רמולכ 'וכו תילד ךנימ התסא הדח קבש 'ר יהודימלת היל ימא ל''צו רתוימ דחא ןושלו
 היל 'מא 'יגה רייובו ,יסע ןמ אתיסעמ ומכ אתיסא ףעל ח'אר 2 ,אתיסא 'ע ךורע 'יעו ךרובכ יפכ השוע הניאש ךתוא
 יבר היעשי יקליבו ,ךרקי איה תילד אקביש רהב יקליבו ,ךרקיל אדבע איה תילד ךנימ אתתיא אדה קבש יבר יודימלת
 איה יילד הקביש יבר ל"א היבגל הירזע ןב רזעל 'ר קילס "יגה 'שוריבו ,ןה תונוש תואחסונו ,ךרקיד איה ילד הקבש
 ףיזרהמו ,יוכו תכיסנו תלזא הקבשו הָנרָפ היל בהי הקבָשו 'גרפ ךל ביהי אנא ל"א ילע בר אנרופ ל"א ךרקיאד

 7 ונבנה

: 
| 
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 :יחה ןמ רבא לע וזמר ,טחשישמ ,הליכאב רשכ יתמ לכוא השעי יתמ ןנח רפכד בקעי 'ר רמא לכאת
 התימ הוחל התימ םדאל התימ [תומת תומ 'וגו] לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו (זי ,

 : ויתודלותל

 זי השרפ
 א ארבנ תורמאמ הרשעב ןנינת ודבל םדאה תויה בוט אל םיהלא י'י רמאיו (הי ב

 6 רמאיו .(ב םש םש) תפחרמ םיהלא חורו ,(א א תישארב) םיהלא ארב תישארב ןה וליאו םלועה
 םימה ווקי םיהלא רמאיו .(ו פש סש) עיקר יהי םיהלא רמאיו ,(ג םש סש) רוא יהי םיהלא
 ,(רי םש םש) תורואמ יהי םיהלא רמאיו ,(אי םש םש) ץראה אשדת םיהלא רמאיו ,(ט םש םש)
 רמאיו .(דכ פש םש) ץראה אצות םיהלא רמאיו ,(כ םש םש םימה וצרשי םיהלא רמאיו
 םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו איצומ יסוי 'רב םחנמ ,(וכ םש םש) םדא השענ םיהלא
 10חורל ןתינ רמאמ יאשריק רב בקעי 'ר רמא ,ודבל םדאה תויה בוט אל םיהלא רמאיו איבמו
 : המצע ינפב

 ב אלב הכרב אלב החמש אלב , רזע אלב הכוט אלב יורש השא ול ןיאש לכ ינח בוט אל
 החמש אלב ,ודגנכ רזע ול השעא רוע אלב ,ודבל םדאה תויה בוט אל הבוט אלב ,הרפא

 ס'כדפ | ה/מפ ב''וכ סייפפ סיווג כייכדס ,יב "כ סכינמ ,'ס בי5 ס"'כ ,ס'פ ס"פ םונל ,סט פוקיי 4 || :נייכ יכ טוקני 8
 : 'ב "כ ק'מ סימסס .טכדפ ,('ט 'ט) סייס ספכ 'פ םכסק טכדפ ,'נ נס םופני ,נ'כ 'כ עוקל 12 :ניפ

 לכוא השעי יתמ ,ל רשכ . . השע יתמ ["ל רשכ --- יתמ * | כ'אד ןינח .'אפ [ןנח | פ יחה ןמ רבא לע וז [לכאת 1
 ,זחפ [טחשישמ | הליכאל | ָך רשכתי יתמ ,א רשכתיו השעי יתמ ,ף רשכיתשמ לכוא השעי יתמיא , ְזְד רשכתיו
 התימ | א הוחל התימו | ְ תומת תומ ,ף תומה תומ יוגו תעדה ץעמו 2 | ₪ יל יחה--וזמר | אך טחשתשמ

 [כ!אחפד ןגינת * 4 | יִפְד ויתודלותל התימ ול . . ,א ויתודלותלו ול התימ ,ץֶד ןהיתודלותל התימ ,כ%ַא [ויתודלותל
 | דרב [רגל | 'כ'אחופ =. 'ר [פחנמ 9 | ך 'ל .כ'אפ [םיהלא ארב 55 | ך יב [הרשעב 5 | א אינת ..ל אנינת
 | ך כקעי 'ר ₪ [ינת 12 | (פ יל המצע --רמא) יכ ומצע 11 | כ יאשרק .י'אוד יאשרוק | יד ןב .כ'או [רב 0

 | כ'אחופל בוט [ך הבוט* 18 | 2 הכרב אלב הרפכ אלב | כ'אחופ גוט | יכ'אחופ ימ -. [לכ
 אלו ותשאב רכזב אלו קבדו יוכו בזעי ןכ לע אינתד 'א ח'נ םשו ,םירמוא שיכ ןאמכ םכילע יארומ אהי ינא
 יוליג לע ןירהזומ ןהש ןינמו ח"יפ ןמקל ןכו 'וכו היחו המהב ואצי דחא רשב םישענש ימ דחא רשבל ויהו וריבח תשאב
 ןיירק ןמ ןוהלוכ ןועמש היירבח סרג 'שוריבש ריעה כ"מבו ,המהבב אלו רוכזב אלו וריבח תשאב אלו ותשאב קבדו 'גש תוירע
 וז תשרפמו הז בותכמ דבלב אל םיקוספ הבוהמ םתוא ודמל חנ ינבו ר"הדא םהילע ווטצנש תווצמ 'יפו "וכ ןייגס
 לכ אכה יתיימ אלד גיעא ןיוושה ןמ םידמלו םתה אתיא אכהד איגוס לכש 'וכו ןאכ ליי ןכו ךרואב םתה שרפמדכו
 שרדה אתיל יי'כ ראשו ל"יכבו ,דבאד לע לבחו ימלשוריב ונינפל הז לכ אתיל יתוריעה רשאכו ,םתה יתיימד ינה
 טימחר תדימ יי ינש םוקמ לכב םרמאמ ייפע ןכ ופיסוהו ,ערפהל ינא ןייד ינא ןמחר םיהלא י'י םיסופדב ףסונש
 הלחתב לכאת לוכא והמ לכאת רמול רשפא י'כ רב 'יפב שרפמ 'וכו רבא לע וזמרו .112 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו
 הליכאל דמועה לכאת לכא יישרפ 'ב ו'נ ןירדהנסבו .'וכו השעי יתמ כ"ג סרוגש 'רנו ,לכאת כ"חאו לכוא והשע
 רבא הז לכאת לכא 'יגה כג סכראמ 'צוה ע"סבו ,'וכו הליכאל תדמוע הניא הייחב המהבד ח"המבא לכאת אלו
 : תומת תומ ןושלה יובר שרוד .'וכו םדאל התימ 5 :'וכו ושפנב רשב ךא 'נש גילו יחה ןמ

 הרשעב ןניגת התלחת אלא וז השרפמ אתיל הז יי'כבו .יב א'יכב ןכו וי ישרפ 'א אייכב .ז* השרס
 . רמאיו ןמו ,ונינפלש חי'יפ שירב יוכו ןימייק הירדנ 'א םויו הנש הרשע םיתש תב ןיקדבנ דע םש רסחו תורמאמ

 50 דצ ליעל י"מב ייעו ןאכ דעו ויפ ףוס 'וכו הזמ יתממד ןמ רסתש וייכ לש נח םג ןייצא 'ןכו אשדת םי
 ינח 'ג םש היירב .'וכו ןה וליאו 5 :  שרדמה ןונגסמ הניא אנינת ליייכ 'יגו ,יתהגה ןכ .ןנינת 4 :אלש םשכ הידב
 תישארבד (רמאיו) רמאיו והניג יה םלועה ארבג ןהבש תורמאמ הרשע 'וכו דגנכ רמא ןנחוי 'ר 'וכו ימ דגנכ תויכלמ הרשע
 ןכו טורטורפב םש ונמנ אל תישארבד רמאיו העשתו ושענ םימש 'ה רבדב ביתכד אוה רמאמ ימנ תישארב ווה 'ט
 חיכ קוספ הנומ וניאו ,ןאכ םיונמה 'וכו םיהלא רמאיו ולא םיקוספ 'ח ואצמנ ולכיו דע תישארבמו ,םש הלוגמב
 סיהלא רמאיו ט''כ קוספו ('וכו וברו ורפ רמאל 'וכו ךרביו בכ קוספו) 'וכו וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו 'וכו ךרבוו
 דע 'וכו רוא יהי םיהלא רמאיו הנומ א"ררפבו ,ת''פיב 'יעו ולא םירמאמב רבד ארבנ אלש 'וכו םכל יתתנ הנה
 ב'ונ נירדאב היכו 'וכו תויה בוט .אל .םיהלא רמאיו םכל יתתנ הנה םיהלא רמאיו םש דועו ,םדא השענ םיהלא רמאיו

 תא םיהלא ארביו םייקמ הוה הימרי 'ר םש םייסמו ,סדא השענד רמאיול יתתנ הנהד רמאיו םש םידקמש אלא
 רמאמ תישארב הנמ אל נ"רדאבו בתכ תובא ןגמ לעבש ש'זשר תורעהב שייייעו תויה בוט אל [ערוגו] םינינתה

 רחא שרדו ;םש אירדפל לידרה רואיבבו 'ג רעש הדיקעב ע"יעו 'וכ וברו ורפ םהל רמאיוב הרשעה ם
 השעמב יא 'ה תובותכבו 'וכו שדקמל ןיינמ 'וכו ינושע ךידי ינש וידי יתשב ארבנש םדאל ןיינמ א"פ ףוס א'ונ נ"רדאב
 םדאש םהלש היסנכה תובא לצא האצמנש הדגאה לע 68 דצ ג'מ קלח ח''מב 'יעו 'וכו הדסי ידי ףא ביתכ ץראו םימש
 ינת טוקליו ייכ ראשב היכו .'וכו לכ ינת 11 :  תפחרמ םיהלא חורו .חורל 10 : רמאמב ארבנ םלועה לכו וידיב ארבנ ודבל
 חינהל ינש הכרב אלב 'וכו הבוט אלב יורש יוכו ימ לכ ינאת יטאנקרב קתעוה ןכו ,בקעי 'ר ינת גילו יוכו ימ לכ
 ןומיס יר םש גילו ,(םיסופדה 'יגבש םירמאמה סוריס שרפל ת"פיב קחדנ ךרוצ אללו) 'וכו רפכו 'נש הרפכ אלב 'וכו
 אלב יורש השא ול ןיאש ימ לכו םש תלהק 'מב םג רמאמח לכ ונינפלש ןונגסבו ,ָ"חעו 'וכו סולש אלב ףא 'וכו
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 ללקת אל םיהלא ןיניירה וליא םיהלא | ,(וט רכ ארקיו) י"י םש בקונו רמא תאד ךיה םשה תכרב
 תוירע יוליג לע רמאל .(ו ט תישארב) םדאה םד ךפוש םימד תוכיפש וז םדאה לע ,(ןכ בכ תומש)
 ןינכר ,לזגה לע והויצ לכאת לכא ןנה ץע לכמ ,(א ג חימרי) ותשא תא שיא חלשי ןה רמאל
 יולינ ,ינללקי אלש הולאכ יב גוהניש הולא ינא המ ול רמא םיהלא ייי וציו אנייניע לכב הל ןירתפ
 לכא ןגה ץע לכמ ,המהבב אלו רוכזב אלו וריבח תשאב אלו (רכ ב תישארב) ותשאב קבדו ןינמ תוירע

 : יס סי'נ ןיכדקנכ ,סייפ ןעקל 6

 ,ך לכא .א [לכאת לכא 8 | כחפדְיוליג (ךהז) וז .'א [יוליג לע 2 | כ ₪ לא תדעב בצנ םיהלא [םיהלא 1
 ירמא ,זְד ןירתפו ירמא ,כ ןירמא [ןירתפ 4 | כ לזגה לע וזמר לכאת לכא לזגה ןמ אלו [לזגה לע והויצ | כפ יל
 /5ף אנינע .חפ הנ- :'א אנייע | כאד לכ .רחפ [לכב | א ל :ךהיל .כ'אהפ [הל + | 'א ירתפ
 --המ* | כא'ְד יל ,ךול רמא םיהלא ,חפ [ול רמא | ד ערפהל ינא ןייד ינא ןמחר -. [םיהלא" | ך הנד
 םיקלא ,זֶד ינללקת . . יב גוהנ ינא הולא ינא המ ,ם ונללקי . . יב גוהנ . .המ ,ל ונללקי . . הולאב וב . . המ [ינללקי
 ינא םיהלא ,! ינללקי אלש הולאכ יב גוחניש הולא ינא לא אי'ד ללקת אל םיקלא 'יתכד המכ ינללקת . .יב גוהנ
 (כ ינורימת) ינרימת לא (כ ינא ,'א םיהלא יי ינא) ינא םיהלא ,ך ללקת אל םיהלא ביתכד המכ ינללקת . . יב גוהנ
 אל 5 | כא ךילע יארומ (2*א אהי ינא םיהלא) אהי (כ ינוללקת) ינללקת לא ('א םיהלא ינא) ינא םיהלא
 | פד 'ל .כא [ןגה --לכמ | %% רכזב אלו ותשאב קבדו [רוכזב

 יפל 'וכו ר'הדא הז םש ריימבבו ,(םסש תלהק ימב 'יעו) 'וכו ויתיויצ תווצמ שש יוכו ה"בקה רמא 'וכו ודי לע הרות
 ארקמ ףיליש ולא תוצמ ששו ,'וכו תחא חנל ףיסוה תוצמ שש םדאל ןתנ םש ריומשבו ,'וכו תוצמ שש ול ןתינש
 ןתילע ווטצנ חנ ינבש ל"זח ורמאש תו צ מ ע בש ןה חנל ףסותינש יחה ןמ רבאו ןהילע ר'הדא הוטצנש 'וכו וציו
 לע 'ח 'יס דילפ ןמקל הנשנש ומכ (ט'פ שיר םיכלמ תוכלה ם"במרבו 'וכו וציו קוספל ייחב וניברב םג ייעו)
 לעו ןידה לעו םשה ת ל ל ק לעו םימד תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובע לע חנ ינב ווטצנ םירבד העבש
 לע ףא 'וו םיאלכה לע ףא 'וכו יחה ןמ םדה לע ףא ווטצנש תונוש תועד םש דועו ,יחה ןמ רבא לעו לזגה
 ווטצנ תוצמ עבש 'א ו"'ג ןירדהנסב היונשה אתיירבה םע םיכסמ םש רמאמה לכו ,'וכו סוריסה לע ףא 'וכו םיפשכה
 ןנחוי'ר רמה מ'הנמ םש שרפמ ארמגבו ,םש אתפסות 'יעו 'וכו לזגו דיישו עי'ג זיע םשה תכרבו ןיניד חנ ינב
 וכו בקונו א"הכו םשה תכרב וז 'ה יוכו הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ א"הכו ןינידה ולא וציו וכו וציו ארק רמאד
 א"הכו תוירע יוליג וז רמאל 'וכו ךפוש א'הכו םימד תוכיפש וז םדאה לע 'וכו ךל היהי אל א'הכו ז"ע וז םיהלא
 ז"ע וז וציו אכפיא ינת קחצי 'ר אתא יכ ה"המבא אלו לכאת לכא לזג אלו ןגה ץע לכמ 'וכו רמאל
 בר עמשמ יאמ ז'ע וז וציו אלא םיהלאה לא תיבה לעב ברקנו ביתכד ןיניד וז םיהלא אמלשב ןיניד וז םי הל א
 וז אתיירב ןנחוי 'ר שרפמש ומכו ,'וכו ךלה ליאוה יכ 'וכו םירפא קושע רמא דחו 'וכו רמא דח 'וכו קחצי ברו אדסה
 ולאו חנ ינב ווטצנש תוצמ 'ז תוצמ 'י לארשיל וגתינ םש 'וכו טפשמו קוח ול םש םש שרדב (סכראמ 'צוה) םש עייסב ןושלה ןכ
 וכו ךל היהי אל א'הכו זי"ע וז םיהלא 'וכו םשה תכרב הז 'ה 'וכו ויתעדי יכ א'חכו ןינידח ולא וציו 'וכו וצוו וכו םה
 יכ םש א'חו שוריפכו 'וכו ז'ע וז וציו קחצי 'ר ינתש יפכו .םאו בא דוביכו תבשו ןינידה לארשי םהילע ופיסוה םש םייסמו
 וליא םיהלא יפליו) ס''ביר רמאמב אתקיספבו יול 'ר רמאמב ןאכ ר'תדא חווטצנש תוצמ ששה ושרדנו ונמנ 'וכו ליאוה
 איגוסב םש דועו ,(רכו אבי םיהלאה דע קוספה אבוה םשו) רישהשו ב*פ ריירב ןכו (ללקת אל םיחלא ארקמ ןיניידה
 רמוא תדוהי 'ר םיאלכו סוריס ח''המבאו לזג דיישו עי'גו ז"'ע חנ ינב ןוטצנ תוצמ עבש השנמ ינבד אנתד ןירדהנסד
 שיו םשה תכרב לע ףא רמוא הריתב ןב הדוהי 'ר 'וכו וציו ינש דבלב זיע לע אלא הוטצנ אל ןושארה םדא
 ,חנ ינב םהילע ולבקש תוצמ עבש וילע לביקש לכ אייכחו 'וכו בשות רג והזיא םש זייעב אתיירבו ,םינידה לע ףא םירמוא
 'א םילהת 'מב 'יעו הוטצנש תוצמ עבש וליא 'וכו תרותב םא יכ 'וכו חנ הז שיאה ירשא שרדנ ויכפ שיר ןמקלו
 וכו ןהמ תבשח ןיאו םירבד העבש לע אלא ווטצנ אל חנ ינב ווטצנשכ יול ר"א אתיא א'פ רידבו ,ביי ייס
 תותימ יִד שירב 'א עבש 'ע ךורעב שימו ,(תבש תוצמ ול ןתנ והחיניו ליעלד שרדה היל תילו ע"סב אתיאדכו)
 אתיירבהל ןויכו קיודמ וניא ןושלהש ל"נ ו כו תווצמ ע ב ש לע והוצ רמאל םדאה לע 'וכו וציו ו'יפ ר'בבו ףדגמה 'מגב
 רי'ב םשב קיתעה יטאנקרב םג םנמא ,תוצמ שש לע והויצ ןאכ יול 'ר רמאמלו נייב ווטצנ תוצמ עבש םש ןירדהנסב
 יחה ןמ רבא אלו לכאת לוכא לזגה לע ןגה ץע לכמ םש םייסמו יוכו ז"ע וז וציג תוצמ העבש לע וחוצ יול רי'א
 לודגה 'מבו ,תורעהב שייייעו תוצמ 'ז תתנ וינבלו חנל תוצמ 'ז ול תתנ םדאל ורתי במ אמוחגתב אתיא דועו ,ג'עצו
 מ'תנמ ר/הדא הווטצנ םירבד הש ש רית םש ןיודהנס אומגו םישרדמה י'פע קיתעהו בבריע 78 דומע
 לכא 'תכד ח'המבא לע הווטצנ חנו לזג אלו ןגה ץע לכמ וכו ןינידה ולא וציו 'וכו וציו ארק רמאד ןנחוי רי'א
 שייוועו ע''צו 'וכו חנ ינב ווטצנ תווצמ עבש ר"ת ןירדהנסד אתיירבה לכ םש קיתעה כ"חאו ,ח"'המבא אלו לכאת
 וציו ריהדא הוטצנ תוצמ העבש ןנחוי ר"א הז קוספל בוט חקלב שיימ קיודמ וניא ןכו ,רעטכעש ז"שר תורעהב םג
 ןינעל (בייי אי הירכז) ףסכ םישלש יוכו ולקשיו יפה ליזח ושרד דועו ,'וכו ח"המבא אלו לכאת לכא 'וכו םיניידה ולא
 'ג ימ ביפ זיע ישוריו 'א בי'צ ןילוח ייעו ןהילע לבקל גיב ןידיתעש וא הנ ינב םהילע ולבקש תוצמ םישלש
 ולבקשו ןהל הטונ תעדהש תוצמ ןה יול 'ר רמאמב ןאכ ונמנש תוצמהו ,םיסופדה תחסונב 'ט "יס ה'צפ ןמקלו
 םיבותכה םירבדה הלא ('ו חיי ארקיו) ושעת יטפשמ תא תומ ירחא 'פ ףוס ארפסב ושררש ןינעכ םדא ינב לכ ןחילע
 אל וליאש םימד תכיפשו םש ה תל ל קו א'עו תוירעהו תולזגה ןוגכ ןבתכל היה ןידב ובתכנ אל ולאש הרותב
 "וכו םש ה תכרבו לזגו םימד תוכיפשו תוירע יולגו ז'ע ןח ולאו 'ב זס אמויבו ,'וכו ןבתכל היה ןידב ובתכנ
 ינב ווטצנש תוצמ עבשל ןמיס 'וכו םיהלא 'ה וציו קוספ ומש רשאכ בתכ 'ג רמאמ ףוס ירזוכבו .םש בוט חקלב עייעו
 הזה קוספב התוא ןיכמוס הלאה תוצמ עבשש הלבק סעה לצא ךא הזה קופפה ןיבו םינינעה ולא ןיב קוחר המכ 'וכו חנ
 .לזגה לע 8 :82 דצ זמ קלח יתפרצה עמו 128 דצ גי'ח עטכישעג רעריש ,816 דצ ביה א'הגא םג 'יעו "וכו
 ול רקפומ וניאש מ'יש ןגה יצע ול ריקפהלו היל ירשימל ךירטציאדמ לזג אלו ןגה ץע לכמ י'שריפ 'ב ו"ג ןירדהנסב
 :תשרוה אלש המב תונהיל רוסאש לכאת לכא ןגה ץעמ 'וכו אקויד חיל אקפנד 'שוריה םשב כ"'מב איבה ןכו ,ול רפאנ
 (ר"תרא הווטצנש תוצמה ןינעְּב רמולכ) ןינעה לכב ישרד ןינבר ושוריפו ונינפל עוטק רמאמהש ליינ .הל ןירתפ ןינבר
 ןאמכ םש ןירדהנסו ג"'חעו ותשאב קבדו קוספמ ןדמל תוירע יוליגו וכו הולא ינא המ ול רמא 'וכו וציו קוספה
 סיהלא ינורימת אל ינא סיהלא יִנוללקת אל יִנא םיה לא בר רמא הדוהי בר רמאד אה אלזא
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 ןג ינליא לכמ ונריעו וילע ןגיהו וחיניה רמא ןדוי 'ר  היכרב ירו ןדוי יר [ןדע ןנב] והחיניו
 תבש תוצמ ול ןתנ והחיניו | :[ןדע ןנ ינליא לכמ ונדעלו וילע ןגהלו וחינהל רמא היכרב 'ר] ,ןדע
 ,(₪ םש םש) דבעת םימי תשש ,הדבועל .(אי כ תומש) יעיבשה םויב חניו רמא תאד המ ךיה
 ןודבעת תונברוקה וליא הרמשלו הדבועל איד ,(בי ח סירבד) תבשה םוי תא רומש ,הרמושלו
 :(ב חכ רבדמב) יל בירקהל ורמשת (בי ג תומש) םיהלאה תא

 ו לע והויצ יא יול יר לכאת לכֶא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה לע םיהלא ייי וציו (זמ
 לע י*י ,(אי ח עשוה) רצ ירחא ךלה ליאוה יכ רמא תאד ךיה הרז הדובע לע וציו ,תוצמ שש

 דייכפ ןטקל 6 = : סיכפ נומ כילר6 | ,סימ "פ בקע יכפס ייע 8 = :'ו "יס 5"3 סילסס טכדע ,כ'פ ס'כדפ 5 : סט טוקלי 1
 סנכ פועט ,('5 'ק) ביפ ססקיקפ ,ס"'פ סלוע כדס ,(עייפ) סי'פ זי"ע סספקופ ,'3 ד"ס זי'ע ,'5 וכ ןיכדסנס ,ד"לפ ו'כפ
 'פ .סנכ סיליטס ליס | ,(ס"'כ "יס נ"פ) ןנססלו (ס"כ "ס | ס"פ) סיכבד סככ סילנד |," יס דייפ סבכ לכנדענ ,'ט "יס ל"פ
 סמוסנפ ,סימפ ילעג עכדפ ,'ס "ס '3 ביי "ישו " "ס '6 סילספ שכדמ ,(6" 'ג) לכס פל 'פ סלסק שכדע ,('צ '6) ינקשי
 :('6 גייל) ולפי ליסזסו ,'ג "יס סע סעוסנפ ,'3 "יס ולפי כי

 | אפ 'ל ;כ הימחנ ירו ןדוי 'ר [היכרב --ר | יכאחדל יל [פ ןדע ןגב* | יא יל ,ל והחנוו [כחפה והחיניו * 1
 | יכיאד ונדעו .יאח [ונדית | יכאחד ןיגהו | יכאחְ ול חינה /8 וחינה | יאחפ 'מוא | ₪ הדוהי
 | יאל ל :כחפ ןדע . . ןגהלו (פ חינהל) ול חינהל (חפ יוא) רמא (25פ חימחנ) היכרב 'ר [ך ןדע -- ר* 2
 ,?אזח [הדבועל | ך ימא ןנבר [איד | יכאפְ הרמשלו ,'אְזְד [הרמושלו 4 | יכ'אפדך הדבעל ,?אָזְד [הדבועל 8
 / כד ₪ בותכו ,1אפ [ורמשת 5 | תונברקה | ךיל וליא | ןח יל .א הרמושלו [הרמשלו | יכ'אפ7ך הדכעל
 | כ עבש שש 7 | כ"אְד רמא | אפ יל ,ל וגו ['אתחְד לכאת -- רמאל 6 | ד -, הרמושלו ,%א =. 'מואו

 | לאח זז [לע | 'אחפ וז [לע
 ךנש 'וכו הי'בקח הואתג ושרד םש יתקחב 'פ בי'מ אמוחנתבו ,יוליע ןושל ימנ עמשמד ('ב דיי יעשי) םימע םוחקלו א'דכ
 םיהלא 'ה חקיו ינש םינותחתה לע ךלמ ךתוא השוע ינא ךכ םינוילעה לע ךלמ ינאש םשכ תיכז םא ר"הדאל רמוא אוה
 ,'וכו רתסא חקלתו א'הכו הערפ תיב השאה חקותו רמוא תאש םשכ יוליע ןושל אלא חקיו ןושל ןיאו םדאה תא
 וכו החיקלב ולדגו התא םוק 'וכו ןרהא תא חק "י 'יסו יט 'יס םש אמוחנתו דיי 'יסו ביי 'יס וצ ב"ם אמוחנתבו
 א"פ םיאולימד אתליכמ .וצ ארפסבו | ,'וכו יותיפ ןושל אלא חק ןיא 'וכו םירבדב ותוא התפ 'וכו ןרהא תא חק איד
 ול רמא אלא וירחאל םדא ינב היה לישפמ יכו  'וכו םדא ינבב החיקל יוכו ימאנ תומוקמ המכב "וכו ןרהא תא חק
 :ליפ בייח גימב ייעו לכה ןמ הלעמל והליעש ימלמ 'וכו חקיו קיתעה 77 דומע לודגה ימבו ,'וכו םירבדב םחק הי'בקה
 ,יוכו היכרב ירו ןדוי 'ר ל"יכב םג ליחתמש םושמ הי'יכ) םיסופדה ייג י"פע הז רמאמ יתמלשה .'וכו רמא היכרב יר 2
 םישרפמהו 'בו 'א א'יכו טוקליב םג אתיל רמאמהו ,וחיניה רמא ןדוי 'ר ל"יכב 'יגהש ומכ ו ח ינ ה ל "יגה יתרריבו
 רשא המדאה תא דובעל ינש הי'ב םוקממ וחקל םוקמ הזיאמ 'וכו חקיו םש א'רדפב .תבש תוצמ :ושוריפב וקחדנ
 םש םילהת ימב 'יעו 'וכו םינותחתב הלחת ותוא רמש םדאו ןושאר תבש רמש הי'בקה רמוא הדוהי 'ר םשמ חקל
 הדבעל רמאש ןגה ךותב היה הדובע חמו וכו ןדע ןגב .והחיניו יוכו חקיו אתיא ביייפ א"רדפבו .ב"'כפ ףוס ןמקלו
 ןיחמצנ תונליאה לכ אלהו 'וכו המדאה תא דדשלו שרחלו םימרכל רומזיש עי'גב הכאלמ שי רמאת אמש הרמשלו
 אלא הרמשלו הדבעל וחמו 'וכו ןדעמ אצויו ךשומ רהנ אלהו ןגה תא תוקשהל ע''גב הכאלמ שי רמאת אמש ןהילאמ
 ייחב ןניבר 'יפבו ,היתוצמ רומשלו ייגה םשו בייכ יר טוקליב 'יעו) 'וכו םייחה ץע ךרד תא רומשלו הרות ירבדב .קוסעל
 הדבעל 'וכו חקיו 'ג םשו ,שממ הדובע ןאכ הדבעל ייפ ןיאש םש בקע ירפסב שרדנ ןכו ,(תוצמה לכ רומשלו 'ינה
 םשכו תוצמ וליא הר מ ש לו דומלת הז הדב על 0 אה רבעשל הרימש המו רבעשל הדובע המ יכו הרמשלו
 רטנמלו אתיירואב חֶלפ יוהמל 'ןכו הדבעל 'בו 'א י"רת ןכו 'וכו הדובע היורק דומלת ךכ הדובע היורק הבזמ תדובעש
 הדגאו :'וכו וירבד לע דומעל אלא 'ןכו הרימש וא ךירצ היה הדובע יכו 'וכו הדבעל םש נ"רדאבו ,(רוטמלו) אהדוקפ
 ד"יורד 'יעו  ירוסה םרפאו איכוטנאמ ליפואית םירצוגה ימכח הב ושמתשה ןכו (שטיוונוב 'צוה) ךונח רפסב םג תרכזומ וז
 דילפ ןמקל םרמאמל ונווכש רשפא תונברוקה וליא 'וכו הדבעל א"ד שרדהבו ,191 דצ גימ קלח חיימו 194 דצ .גי'ח
 ר"ידמבו זייט ייס קלב 'א ייס 'צ ב'מ אמוחנתו א'פ א'ונ נ'רדאו בייכפ ע'יעו םלשוריבש לודגה חבזמ לע בירקח ר"תדאש
 תשש 'נש הדבעל תבש וז הרמשלו הדבעל קתעוה ייחב יר ייפבו ,182 דצ ליעל י"מבו שיינבו 'א יח ז'עו 'ח ייס ר"יפ
 הדבועל תביתְכו ,'וכו בירקהל ורמשת 'תכד הרמשלו 'וכו ןודבעת 'תכד הדבעל תונברקה ולא הרמשלו הדבעל 'וכו
 יחה ןמ רבא לעש ליו .'וכו תוצמ שש לע 6 :םיכוד הדב 88 דצ ליעל י"מב "יע תונברוקה ןכו וי'יוב הרמושלו
 אלש רי'תדא ןנחוי יר ישמ ןיבא "רב יסוי יר 'וגו ומד ושפנב רשב ךא גיי ייפ ד"לפ ןמקל אתיאדכ ר"'הדא הווטצנ אל
 ט''ג ןירדהנס ייעו יחה ןמ רבא לע ורהזוה 'וכו חנ ינב לבא יחה ןמ רבא לע רהזוה אל הואח רשבל רשב רתוה
 לע היידבו יוכו ול רתוה אלש ר"הדא בר םשב ןוב רב ייסוי 'ר רכושה 'פ ז'עד ימלשוריב אתיאדכ כ"מב שיימו) 'ב
 הז לכ 'וכו היירבח סרג ישוריב 'וכו ןירתפ ןגבר ה"דבו 'וכו היל אקפנד רכושה 'פ זיעד 'שוריב 'יעו 'וכו לזגה
 רייעסל רענטאר בדר תורעהב עיייעו יא טי'ג ןירדהנפ א"שרהמבו םש רישהשב כיימב םג 'יעו םש ישוריב ונינפל אתיל
 ,(והוצ אלו יחה ןמ רבא לע וזמר קיידל שי ןנח רפכד י"ר רמאמבש לי'נו ,איע 'ה ןושארטש מ"רל הי תתמבו היפ
 ילשמ אידפפ יד 'קליבו א'יכבש הנוָכְנה ייגה יפל)  'וכו תונב תובר ןומיס רב ןדוי 'ר תחיתפב םש אתקיספב היכו
 תוכיפש לעו םינידה לעו םשה תכרב לעו זי"ע ןה ולאו תוצמ שש לע הווטצנ ןושאר ה םדא (דיסקתת 'ר
 םשה תכרב וז 'ה 'וכו ליאוה יכ א"דמכ זייע וז וציו 'ןכו וציו ביתכד דחא קוספב םלוכו לזגה לעו עי'ג לעו םימד
 רשב ךא ינש יחה ןמ רבא לע הווטצנ חנ 'וכו ללקת אל םיהלא א"דמכ םייניי ד ה ולא םיהלא 'וכו בקוגו א"דמכ
 תוצמ שש לע הווטצנ ר''הדא 'וכו תונב תובר 'פ א"לפ ילשמ ימב קתעוה םשמו) 'וכו הלימה לע םהרבא 'וכו ושפנב
 םירבד הש ש לע םימכח ונש ךכ ןנחתאו רי'דב ןכו ,(רעבאב שייר תורעהב 'יעו וכו םהרבא ח'"'המבא לע חנ
 רי'הדא 'וכו 'מוא רזעלא 'ר םש רישהשבו ,יוכו יינידה לעו םשה לו לח לעו ז'ע לע ןושאר ה םדא הוטצנ
 וז 'ה 'וכו ליאוה יכ אדמה זי"ע וז וציו הנומו ךלוהש ומכ תוצמ ש ש לי'צו 'וכו וציו ד"הה תוצמ עבש לע הווטצנ
 וכו שיאה ירשא שרדב יי 'יפ 'א םילהת 'מבו ,'וכו םהרבא 'ןכו ח"'תמבא ול ףסותינ חנ 'וכו בקונו ינש םשה תל ל
 לע םיהלא 'ה וציו ינש ר'י'תדאל הי'בקה ןתנש תוצמ שש ולא יו ל 'ר רמא וצפה 'ה תרותב םא יכ 'וכו ר"הדאב רבדמ
 ןתניתש ר"הדא היה יואר סביר רָמאמב יח ייִס דיכפ ןמקל ןכו ,ןאכ ונמנש ומכ טורטורפב תוצמה הַנומ וניאו סדאה
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 ןווי תוכלמ המדק םירבד 'גב אנוה 'ר רמא [ונשא תמדק ךלוהה אוה] ,לארשי יהלאב קלח
 םשל וארקנ תויכלמה לכ אחא יר םשב אנוה 'ר  ,ןושלבו ןיטקונפבו םיסוואנב תאזה העשרה תוכלמל
 לע הונינ םשל וארקנ תויכלמה לכ הדוהי 'רב יסוי יר רמא ,לארשימ תורשעתמ ןהש םש לע רושא
 תוריצמש םש לע םירצמ םשל וארקנ תויכלמה לכ אתפלח 'רב יסוי 'ר רמא ,לארשימ תואנתמ ןהש םש

 תברו תרפש תרפ ,ומלועל הריציהו הריפיהש תרפ ,םודא הז תרפ אוה יעיברה רהנהו ,לארשיל 5
 : (ג גס היעשי) 'וגו ידבל יתכרד הרופ הפוס םשל תרפ ,ףוסב הל רפהל דיתע ינאש תרפ ,ןקזלש ותכרבמ

 המ ךיה ותוא הליע יא הדוהי יר הימחנ 'רו הדוהי 'ר וגו םדאה תא םיהלא ייי חקיו (וט ה
 וחק רמא תאד המ ךיה ותוא התיפ 'א הימחנ 'ר .(ב די הששי) 'וג םימע םוחקלו רמא תאד
 :(ג די עשוה) םירבד םכמיע

 : יג "ס סע ספוסנס ,'כ "ק יפקסכ נייע ולעוסנפ ,187 75 ליעל 'יעו ,ציכ 'כ עוקלי 7 | :יייכ ע'פ יכיכע טוקלי 1

 | םכחפ השלש | מ ןנחוי ר :ח הנוח 'ר .כ'א אנוה בר | כפדל ל .ש רושא תמדק [יא רושא -- אוה* 1
 ,) ןיסוינב , 2 םיסואנב ,ןזך [םיסוואנב | מ םודא ,פָד העשרה ,*א וזה העשרה ,עכ'אה'ְד [תאזה העשרה 2 | ןוי <

 ,1 ןיסקניפבו .זך ןיקסונפבו .פ ןיקטינפבו .עכ ןיטקינפבו ₪ [ןיטקונפבו | ד ןיסוטנב .מר?א'ד ןיד .פ םיסומינב

 | מ ליבשב , כד סש לע .יאם [םשל | ?א [ו]ארקנש | י םיכלמה ,?א(ל תויכלמ [מכ אפ תויכלמה* | מד ןיסקנפבו
 | יא תויכלמ | ך 'גינח רב .כ"א אנינח 'רב [הדוהי 'רב | 5 'ל לארשימ--רמא | ם תורשעתמ ויהש ,+ תורשעתמש 8
 | *אם תויכלמ | פ הדוהי בר [אתפלח---יר | מ תואנתמ ויהש ,י תואנתמש 4 | מיכְד םש לע .*א [םשל | ?א וארקנש
 ויהש ,ְ תורצמ ('ך םירצמ) םהש ,י?א תוריצמ ןהש :פ [תוריצמש | מ'אְד םש לע ,יכ"אפ [םשל | ?א וארקנש

 הריפהש ל וינבל הריציהו הריפיהש תרפ ... [('תיעיבר) םודא | יכ תוכלמ (י הז) אוה .אפד וז .ח [הז 5 | מכ תוריצמ

 (?א הריצהו) הרפהש ,י'ךִכְחְד הריצהו הריפתש | י ל תופ | יכ'א וינבל (!א הרצהו הרפהש) הריצהו
 | 5 'ל ףוסב -- תרפ 6 | א תונרו תורפש | ךדד וינבל .יכאח סלועל ,ל ימלועל [פ ומלועל* |  ?ךא הרצהו
 [הרופ * | כא םש לע .יחפ [םשל | ך הל ערפהל .א ףופב הל (?א ערפתל) ערפיל ,ירכְזַ [ףוסב -- רפהל
 | ך רמא .יאפ רמוא 8 | רמוא | יכא ןדע ןגב והחיניו -. [םדאה 7 | | ל ₪ םשל

 ןווי וז ךשחו הידב 16 דצ ליעל י"מב ייעו וכו קלח לארשיל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ םהל רמואו לארשי לע
 שררה רקיע םש טמשנש אלא ריייובו טוקליב היכו ,יבו 'א אייכב ייגהש ומכ יתמלשה ןכ .וכו ךלוהה אוה 1 :חכו
 וינפלש שרדהל ךשמנ רמאמהו ,'וכו אנוה ר"א רושא תמדק ספדנה ר"ב ייפב אתיא ןכו ,'וכו המדק םירבד 'גב
 ,תאזה העשרה תוכלמל רושאל תונוש תולעמב המדק ןווי תוכלמ רוש א ת מ דק ךלוהה אוה ושרדו ןווי וז לקדח
 כו רושא םשל וארקנ תויכלמה לכ םירמאמה םעט ןכו ,ת"'פיב ןוכנל שרפמש ומכ רושא ימור .תוכלמל ירקו
 תוכלמל כי'ג אתיא ריפר שרדמבו ,458 דצ 'ב רדהמ ד"'ח םידוהיה תורוק ץטערג ע"יעו ימור םשל רמולכ 'וכו הונינ
 תמייוקמ וז 'יג .'וכו םיסוואנב 2 : יונפ המוקמ וחינהו רוזנעצה תמהמ ת אז ה תלמ וטימשה ו"דבו ,תאזה העשרה
 תוכלמל תראפתלו הלהתל ויהש ('תולכיההב 'יסוואנב 'יפו ,טקנפ ייעו ןיסוונ 'עב .ךורעה יוגו כ"יכו ח'יכ י"פע םג
 ותארוה ירג םש ךורעו כ"יכ 'יג יפל ןיטקינפ וא ןיטקונפ םגש ג'עצו ;םהילכיה תא םיימורה ונב םתינבתכו ןוי
 ךותמ םיזרתגו רובידה לוק םיעמוש םלועה תומוא ויה א'פ ר"יוב םרמאממ עמשמש ומכ תואווטסא וא תוירטלפ
 לש 'א םויל רצויב ןטייפה ךסי ןכו ,ןוהיטקינפ ךותמ אתיא חופתכ '5 ר"שהשבו ,וידו ריפדב ה"כ) יוכו ןהיטקינפ
 אבוה 41 דצ רעכאב זייבר ליוהש לאומש 'ר ןב המלש ירל הצילמה רפס ןמ םיטוקלבו ,םיזרתנ יטקנפ לטלט חספ
 < .ןיטקונפו םיסוואנש עמשמ ןאכו .טקנפ 'ע ךורע ייעו 'וכו אייכלמ ןותיי ךל ןוהיטקינפמ יל חייס םילהת 'גרתו (ןהיקטנפ
 עיימבו 12 רצ זיל קלח חי'מב 'יעו (? תוניפפה תגהנה תמכח ןיסוונ שרפמ ע"ומבו ,םינוש םינינב אלו םינוש םירבד ןה
 תועטב קתעוה 79 דצ ב'ח רקחמהבו ,ןיקטינפבו 'יגה פייכבו) 855 דצ סיורק עייעו 808 דצ זיט קלח ילגנאה
 ןבויו בתכמו בתכב שרפל שי (*ןיסקנפבו ,(*תוקוחב 'יפ 'יסומינב 'יגהו ,(א'עש רצ וח שח ךורעב אבוה ןכו /ןיטיקנפבו
 ןיאד 'וכו ('א ןושל 'ע ךורעב 5 ימור תנגוה הניאש תוכלמ יאמ 'א 'פ ןיטיגב םרמאמ י'פע ןושלבו ןיסקנפבו ןאכ
 א'ח רעכיברהאי ללירב 'יעו ןושל אלו בתכ אל ןהל ןיאש דאמ התא יוזב 'א " זייעבו 'וכו ןושל אלו בתכ אל םהל
 וכו םתל ורחב היגה כי'מבו ,ןוי ןושלכ ימור ןושל ןוהל רמא איד ו'דב אתיא ד"פ ףוס רתסא שרדמבו) 186 דצ
 וסיפדה ןכו 'גו 'ב א'ע א'פ הליגמ ישורי 'יעו ימלשוריב ג'הש בתכו ינוי ןושלמ ימור ןושל ןוהל וררב רמא דחא ינגרוב
 אוה םיסופד ראשב רתסא 'מב רמאמה ןונגסש הז לע וחיגשה אל םימלש ןכו םיברו ,חי'מש אקארק 'דב וירחא
 טהיניב ןישועש םתאולהו םגתמו םאשמ לכהש תורטשב ןיס קניפב י'כ ריב 'יפב אלפנ 'יפו\ ,(כימ לעב תהגה
 .אחא 'ר םשב אנוה 'ר : ונינפל 'יגהש ומכ ןיטקונפבו 'ג ספדנה ריפדב רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,רטשב ןיבתוכ
 לכ אנינח רי'ב יסוי ר'א לארשימ ןמצע ןירשאמ ויחש רושא םש לע וארקנ תויכלמה לכ אנוה ר'א 'יגה ג'יפ רייוב
 םשב אנוה 'ר םירפסב ביתכד אה בתכ י'כ ריב ייפבו ,נ"חעו לארשיל ןיריצמ ויהש םש לע םירצמ םש לע וארקנ תויכלמה
 רושא םשל םהש םוקמ [ותואב] וארקנש תויכלמ ןתוא לכ ושוריפ ןכו אוה שוביש 'וכו תארקנ תוכלמ לכ אחא יר
 רבד יתאצמ הזח ןושלב הונינ םשל ןארקנש תויכלמ לכ ןכו לארשימ תורשעתמ םהש םש לע אלא ךכ וארקנ אל
 יוג\ ,ומלועל 'וכו הריפתש הרפה ןושל תרפ שרוד .'וכו הריפיהש תרפ 5 : ספדנה 'יפב ייעו וכו אבר ארקיוב הז
 '  תרפהש ףסוג 'ב אייכ ןוילגב םגו יטיש יניב ל"יכב הגומ ןכו וי ג ב ל וכו חריפהש ייכ ר"ב 'יפבו םיסופדב תרחא
 תרפתש םודא תוכלמ וז תרפ אוה קיתעה ייחב וניברו ,טוקליבו כ"יכו 'א א'יכב תואחסונה יתשו  ,וינבל הרצהו
 איר ןקז לש ותלפתב תברו תרפש סודא אוה 'יגה רייובו ,ידבל יתכרד הרופ הפוס םש לע תרפ וי ג 5 ל הרצהו
 לע תרפ א'ד ותיבל הרצהו תברו תרפש אייד ונבל הרצהו תברו תרפש איד לארשי לש ומלועל הרצהו תברו תרפש
 הנה ותכרבו יוכו קחצי ןקז יכ יהיו 'א זיכ תישארב כיהשע .ןקז לש ותכרבמ 6 :'וכו יתכרד הרופ ינש הפוס םש
 ייגת יפל ריב ייפב שרפמ ןכ ,םרכז חכשי אבל דיתעל .ףוסב הל רפהל :'וכו היחת ךברח לעו 'וכו ץראה ינמשמ
 187 דצ ליעל וקלחנ ןכו .תימחנ 'רו הדוהי 'ר 7 :'וכו םודאמ אב הז ימ םודאב רבדמו .יתכרד הרופ : ונינפלש
 יוליע ןושל הקיו אלא םיהלא יי ךלויו 'יתכ אלד ר"ב 'יפב שרפמ  .ותוא חליע :םדאה תא םש םשיו יפה שררב
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 דחאה םש ,םישאר יד דגנכ תויכלמ 'ד וליא ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנו םעט המ
 אוה ,אכשופ עוטק אטרוק אסננ [פש] לע , (ח א קוקבח) וישרפ ושפו םש לע לבב וז ןושיפ
 יכ םיהלאל יליחוה הב 'תכד לארשי ץרא לכ תא ףיקהו הלעש הליוחה ץרא לכ תא בבופה
 בהזו ,בר זפמו בהזמ םידמחנ ןהש הרות ירבד וליא בהזה םש רשא ,( במ םילהת) ונדוא דוע
 םש ,לארשי ץירא תמכחכ המכח אלו לארשי ץרא תרותכ הרות ןיאש דמלמ בוט איהה ץראה
 היהש ידמ וז ןוחיג ינשה רהנה םשו ,הדגאו תפסותו דומלתו הנשמו ארקמ םהשה ןבאו חלדבה
 אוה ,(די ג תישארב) ךייח ימי לכ לכאת רפעו ךלת ךנוחג לע םש לע שחנכ םיניע ףש ןמה
 ישילשה רהנה םשו ,(א א רתסא) שוכ דעו ודוהמ ךלומה םש לע שוכ ץרא לכ תא בבוסה
 םכל ןיאש רוש ןרק לע ובתכ לארשיל תרמוא התיהש היתוריזגב הלקו הדח התיהש ןווי וז לקדח

 :ל'עו 16/75 ליעל 9 |: "5 לסק6 טכדע ,ו"'עפ ףופ סנכ סלקיו 6 :נ"סלפס 'כ לסיכד עוקלי 9

 תוקשהל ןדעמ . . רהנו ,י ןדעמ אצוי רהנו ,כ'א [ןגה --רהנ | מכא ינש ,ך אמעט יאמ ,יַפ [םעמ המ 1
 ןיא 'ורהנ 'דל היהו . . רהנו ,מ םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ןגה . . רהנו ,ןֶד 'וגו ןגה תא תוקשהל . . רהנו ,*ֶא 'וגו
 ,ל לע [פש לע* | מיר הז 2 | (מ יל םישאר -- דגנכ) כךפ העברא | כ עברא ['ד | ך ישאר 'דל אלא ןאכ בותכ

 .מ'ירעבלא שיטק .*רפ [עוטק | יד ל .ע'א אטרק .מרכ"אפ [אטרוק | ך ל [אפנג" | מ'ירכאחפ יל
 ,רכאד היב מפ [הב 8 | ך ל ,9 אקספ ,מ (לאיגד) יכ אקשפ .רעאפ [אכשופ | ך ל ,זד עוטיק
 | יכ דומלת | יִד הנשמ .פאחפ [הנשמו 6 | מכאח ןיאו [אל 5 | מם םידמחנה רמאנש 4 | י והב
 [םיניע 7 | יח הז | "אז אתדגאו ,1א תודגאו | י"א אתפסות ,ןְדְד אתפסותו ,'א תופסות ,ף תופסותו

 | ך ל [ישילשה --םשו* | כאחפְד ל ,י [שוכ דעו --אוה | .'ל ךיח --רפת | יכ ל :ראחה המע
 | רושה | י הרזגב | ָך הדחו הלק ,י=אפ [הלקו הדח | ןוי | זך 8

 וכו אוה ארונו םויא 'וכו רמה יוגה םידשכה תא םיקמ יננה יכ לבבב ךבדמ בותכה .וישרפ ושפו 1 : ןידמ היב ירק ןדעמ
 םש לע (ןומא א'ד הדב 2 דצ ליעל י"'מב 'יעו) רחא שרדו ,ו ש 5 ו ןושל ןושיפ שרודו ,וישרפ ושפו 'וכו ויסוס םירמנמ ולקו
 ותוא 'וכו אסננ א'יכו טיייכ ר"'ב יפב שרפמ ןכו חפט רצק ןטק ('סננ חיהש רצנדכובנ םש לע רמולכ א כ שו 5 "וכו אסנג
 תומש) ביבס חפט ובחר תרזו וכרא תרז אכשופ עטוקמ עיטק ןטק זעלב אטרוק היה סוננ לכב ךלמ (רצנ דכובנ, רצאנדכובנ-

 יג טרק 'ע ךורעבו ,(השרפה ףוסב סרוסמ ושוריפו ומוקמב רמאמה אתיא ספדנה רי'ב 'יפבו) אכשופ הימור 'ימגרתמ (הי'כ הייכ
 זמרב טוקלי יסופד ראשב רמאמה וטימשה ןכו רי'יובו ןאכ רמאמה טמשנ שרדמה יסופדבו ,ר"יוב םג הז רמאמ סרוג
 םשבו ,'וכו בבוסה- אוה וישרפ ושפו בותכש םש לע לבב ךלמ הז ןושיפ קיתעה ייחב וניברו ,ר'פדב ןוכנל אתיאו בייכ
 תפט אלא היה אל והבוג אקשופ עיטק רצקו אטרוק סוננ םש שרפמו סרוגו ,820 דצ ו'חמב םג רמאמה אבוה רי'ב
 לע םישרדמב הכמסנ היה סננ רצנדכובנש הדגאהו ,887 דצ שייייעו רצנ דכובנ אוה אסננ םש אתיא ןכו ,דבלב
 א''ד םש 'גו (דייי יד לאינד) הילע םיקי םישנא לפשו 'פה שרדב לאינד 'קליב הז רמאמ קתעוה ןכו ,םינוש םיקוספ
 וב ושפנ הרשי אל הלפע הנה ושרד 'ד 'יס המורת אמוחנתכו ,אקשופ (ר'פדב ה''כ) עיטק אסננ רצאנ דכובנ הז
 וב ושפנ הרשי אלו ךלמ ינא רמואו תוירבה ינפב שייבתמו ומצעב טיבמ היהו 'וכו רצנדכובנ הז ('ד 'ב קוקבח)
 הבר והילא רדסבו ,'ג 'יס םש במ אמוחנת 'יעו רצנדכובנ ומש ארקנ ךכל (דבכו 'יגה ןיוו 'דב) דבכ ןטק היהש המל
 ינב לכ וצבקנ הנידמל הנידממ ךלוה היהשכ היח המוקב רצק םדא עשרה רצנדכובנ לע וילע ורמא אתיא א'לפ
 אתקיספבו ,(זייט דיי היעשי) 'וגו וחיגשי ךילא ךיאר רמאנש 'וכו ךולמי הזה ורמאו הז םע הז ןיקחשמ ויה 'וכו ריעה
 וליא םילכתסמ יוכו רצנדכובנ םהל רמא ('א ד"'מק) אילפ ריייספב ןכו- ,לבבד אסננ רצנדכובנ ארקנ ('א בייק) ,גיפ
 ופסותינש םירומזמה ןמ אוהש זיילק רומזמ םילהת 'מב קתעוה םשמו דייפתה 'ר םילהת 'קליב קתעוהו) הזה סננה 'וכו וליאב
 יתהגהו ,864 דצ פיורק ,210 דצ בייח רעכיברהאי ללירב עיייעו 857 דצ זיל קלח ח"'מב סעלרעפ שיימ 'יעו ,שרדמה ףוסב

 הלעש עשרה רצנדכובנ הז 'וכו בבופה אוה 'יגה ריייוב .ףיקהו הלעש 8 :םש ךורעה "יג י"פע 'וכו אסננ םש
 םידמחנה רמאנש הרות ירבד ולא 'וכו רשא םיהלאל יליהוה ד"הה ה"בקהל תלחיימש ירשי ץרא לכ תא ףיקהו
 ;תודגאו תוכלה דומלת הנשמ ארקמ 'וכו חלודבה םש יוכו המכח ןיאו 'וכו בהזו (איי ט"י םילהת) בר זפמו בהזמ
 הנשמ ארקמ םש םהשה ןבאו 'וכו םש 'וכו המכח ןיאו 'וכו םידמחנה רמאנש הרות ירכד ולא קיתעה ייחב וניברו
 השמ תריטפ שרדמב קתעוה ונינפלש רמאמהו ,486 דצ א"ה ת'חגאו נ'חעו תודגהו .תותפסות תוכלה דומלתו
 וז הליוח יול ןב עשוהי רי'א וכו הליוחה ץרא לכ תא בבוסה אוה כו דחאה םש רי'בב לי'זרא ל"הזב 74 ךצ ו'ח מ"'היבב
 בהז) 'נש הרות וז בהזה םש רשא יוכו יליחוה ינש ה"בקהל תלחימש ינפמ הליוח תמש ארקנ המלו לארשי ץרא
 דומלת םש 'וכו חלדבה םש י"א תמכחכ המכח ןיאו יא תרותכ הרות ןיאש ןאכמ ןנ חו * ר* א בוט איהה ץראה
 שיימב ותמגוד 'יע 'ןכו המכח אלו 'וכו הרות ירבד וליא בהזה םש רשא שרדהו ,תואירטמגו תופוקת תודגהו הרות
 וכו ךנוחג לע םש לע 'וכו ןמה היהש ידמ וז ןוחג ןושל ןוחיג שרוד .ןוחיג 6 :ה"כפ א'ח הרותה יזמרב ןוליפ
 איצומ שחנה ףעל ח''אר ידידי יל בתכ ל"יכב ונינפלש 'יגה 'יפל שחנכ םיניע ףש ןמה היהש םרמאמ שוריפבו

 שוח ןמטנ הב יכ ויניעו ושאר תא םגו ויביבפ לכ לע הב ףשפשמו ךחלמו קרבכ םואתפ עתפב תלצפתמה
 םיפעפע םהל ןיא יכ דימת ןתוא הסכמה קד רוע הלוע ןהילעו תועובקכ תוארגו תועעונתמ ןניא שחנה יניעו שושמה
 אל ידמ תוכלמש םרמאמב ונווכו ושדחמו ורוע טישפמ שחנהש תעב ותוקדל רזוח אוהש דע הבעתמו ךלוה אוהו
 א מע ףש ת'פיב היגה םירפסה 'יגבו .תוכר היניע .ושענש דע ונושלב ףשפש ןמה אלא העשר ךכ לכ התיה
 ןוחיג ידמל ירק ידמ ימיב היהש יפלו שחנכ ונושלב לארשי םע תא הכמ היהש בקע ונפושת ןינעמ ףש שרפמו
 ,רכו שחנכ אמע ףש היהש ןמה הז שחנה וכשנו 'ןכו סוני רשאכ החיתפב םש רתסא שרדמב וי'דב אתיא ןכו ,'וכו
 ןיבמ חג ןוחג טייפה דסיי הז לעו וכו לארשי לש ןתונערופל שורושחא םע רבחתנש המע ףש שרפמ ריב 'יפבו
 םוש לע שחנכ הסיע ךשמש עשרה ןמה תא הדימעהש ידמ הז ןוחיג ר"יוב תרחא ייגו ,(רוכז יפל תובורקב) םיסכע

 עשרה ןמה הדימעהש ידמ וז תהפס ו"דו ריפדב ו'טפ ףופ םשו ,'וכו ודוהמ ינש 'ןכו בבוסה אוח ךלת ךנוחג
 היתוריזגב תלקו הדח איהש יוגה גייפ רייוב .תלקו הדח התיהש 7 : עי'צו 'וכו ךנוחג לע םוש לע שחנכ השוע ךשש

 1) עשעע0%.



- 
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 ינפב תרפ [רמא] אנוה 'ר : הרבכב ןידרוי ןניאו םיסנ ויתוריפש רבכ ,[ןילכ וימימש רבכ] ,הפירגמב הלכש
 יישעמ םהל רמא ,ךלוה ךלוק ןיא המל תרפל ורמא יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר : ומצע ינפב רבכו ומצע
 ,םימי 'גל השוע אוהו קרי יב ערוז ,םוי םישלשל השוע איהו העיטנ יב עטונ םדא  ,יתוא םיעידומ
 ןיא המל .לכאמ ינליאל ורמא ,הארנו ילוק עמשנ יאוולה םהל רמא ,ךלוה ךלוק המל לקדחל ורמא
 ,ךלוה םכלוק המל קרס ינליאל ורמא ,ונילע ןידיעמ וניתוריפ ןיכירצ ונא ןיא םהל ורמא ,ךלוה םכלוק
 ידי לע לכאמ ינליא אלא הזה םעמה םשמ אל אנוה בר רמא ,הארנו ונילוק עימשנ יוולה םהל ורמא
 ךכיפל םהיתוריפב ןילק ןהש ידי לע קרס ינליא לכא ךלוה ןלוק ןיא ךכיפל םהיתוריפב םידיבכ ןהש
 'ר היל רמא : (ב ז היעשי) חור ינפמ רעי יצע עונכ ומע בבלו ובבל עניו דיהה ךלוה ןלוק
 ,אצוי ןירהש םוקממ םלועה תומואל הלערת סוכ תוקשהל היבקה ריתע יול ןב עשוהי 'ר םשב אמוחנת
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 1(" ") ךשי סל 'פ פלקק עכדמ ,סט יכעק ,'נ 'ז סיעש  וכיכע 'קלי  ,(ט"יפ) ד'עכ יכ סיעש  'קלי ,סש עוקלי 9
 : 'ס "ם גייפ סנכ סלקיו ,נ'כ ייפ ץל"י סילסס יכיכמ 'קלי ,ב"כ 'כ עוקלי 8

 | פל 5 .י ןילק -- רבכ [ר:אכד"ל ןילכ -- רבכ* | א הפרגמכ | א אוהש ,ו ותוא ןיקתופו הלכ אוהש [הלכש 1
 ,ל ימא [ורמא* | ך תרפ .יא רבכ ,8 [רבכול | ך רבכ [תרפ 5 | ל ל [יכאד רמא* | בר '| ל דע [רבכ

 יניא ,יזפ ישעמ | ןֶד בישמ אוהו ,א 'מוא אוה [םהל רמא | מ המ ינפמ [המל | פ ימוא ,מח ןי- ,(ייעשי) וָד םירמוא

 | ו הלוע | י אוה .ביאל אוהו [מפך איהו* | (םש) י ילע םיחיכומ [יתוא םיעידומ 8 | מ (םש) יכאךד -. ךירצ

 /מכא'ד דמוע .(סש) יחפ השוע | י יל .פדל איהו ,(םש) ו אוה [מכאז] אוהו* | י העירז יב ןיערוז | 'א'ְד ילל

 | מ ןירמאו .'אפ 'מוא :?א ןיד .יָד םירמוא ל ימא [ורמא* 4 | מ (םש) יכ'אזה השלשל | י הלוע ,ָך תדמוע
 ,'כלאפ [ילוק עמשנ | ם יאולו .מיאְד יאולה /זך [יאוולה | *אָזְד ימא ,י רמוא ,'א ןהל . . (םש) 'סהל רמוא
 : [ורמא* | מ עמתשנ ילוקש ,(םש) י עמשנ אהיש ךלוה ילוק יכ םג ,. . 'א עמשוו ,י . . עימשא ,חְד . . עימשנ
 + ('א ןי-) 'ירמוא | יו עמשנ [ךלה 5 | מ המ ינפמ [המל | אפ 'מוא .מ"אח ןיד ,יָד םירמוא ,ל ימא

 : | מ המ ינפמ [המל | 'אפ ימוא :מ"אח ןי- ,וֶד םירמוא ,ל מא [ורמא* | מ ןיד ,(םש) ו םירמוא ,א חל
 ימכ'א ונילוק עמשנ | 'א יאולו .מי?אָד יאולה ,ןֶד יאוולה | 'א ימוא ,מ ןיד ,(םש) י ירמוא .?א םהל םירמוא 6
 אוה םעטה ןמ אל ,םמ הז אוה םשמ אל ,כאְד הזה םעטה םושמ אל | (םש) י עמשנש ונלוק עימשנ יכ םג
 | (םש) י םילקו םיקר םהש ,י ןילש | מיכ"א 'ל לבא | י ןידבכש 7 | (םש)י הזה םעטמ אל ,י הז
 אמוחנת 'ר ,'א אמחנמ 'ר [אמוחנת 'ר | ך רמא ,א ליא ,כפ [היל רמא* | "אד ל .םמיכזחפ [ךכיפל
 | מכ ןדעהש [ןידהש | כ סוקמ | יד ל .מאחפ [פלועה | מ'אזה הלערתה 9 | מכ?א אמהנמ (מ 'רו) 'ר

 ךליאו ךליא הפירגמב ותוא ןיפרגמש ךותמ הלכש דע תודשהו םיסדרפהו תונגה תא תוקשהל ךלוהו דיופמ
 דע םש סרוג ןכו .ךלוחו דירפ מ ש ירפסב םג וינפל 'יגה התיהש 'נו םש ירפסב ה'ר שרפמ ןכ ,ןתוקשהל
 ןיקתופו א'נ יקינולאש 'ד שרדמב הייכו הפירגמב ותוא ןיקתופו הלכש דע אי'אב היגה טוקליה 'יגכו ,הפירגמב הלכש
 רבכ 1 :'וכו תחא תיפורגמב קתופ היה 142 דצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו ,'וכו ןילק ןימימש רבכ 'פרגמב ותוא
 ןילכ וימימש רבכ י'כ ר"ב 'יפב שרפמ ןכו ,תונגבו תודשב ןידבואו ןיקסופו םימה תמא לכב ןילזונש .ןילכ וימימש
 תרפו רוע ףיסומ ט"יכבו ,'וכו היה רבכ 'מוא והאור םדאשכו א"יכב) רהנ היה רבכ םירמוא םדא ינבו ירמגל
 הרבכ ןושל רבכ שרוד דועו ,פ"יכב אתיל ןכו ,רחא בתכב יטיש יניב הז רמאמ םלשוה .ל"יכבו ,(תרפיאד אלכוא
 םש 'גו רחא רמאמל םירמאמה ינש רביח טוקליבו ,יוכו ןידרוי ןניאו םילודג םה םיערזה יניערג ולכ םיסג ויתוריפש
 = ךומסב ןכו , תרפל ורמא תורהנה .תרפל ורמא 2 : א"אב םג ייעו 'וכו ןניאו ןיסג ויתוריפש דע ן יל ק וימימש רבכ
 יתמלשהו 'וכו ינליאל 'מא 'וכו לקדחל 'מא 'וכו תרפל 'מִא בותכ ל"יכבו ,ורמא תונליאה 'ולכ 'וכו ינליאל ורמא
 ךלוה ונילוקש ךרדכ ךלוק עימשמ התא ןיא המ ינפמ תרפל םירמוא תורהנה לכ ירה "יגה םש ירפסבו ,ורמ א
 ירח םימי 'גל הלוע העיטנ יב םיעטונ םימי 'גל הלוע העירז ילע םיערוז ילע םיחיכומ ישעמ םהל רמא קוחרמל
 םשו היירק ןידהל היל ןיימדמ ןנברו 'וכו שחנל ןירמוא וכו שחנה ךשי םא יפ תלהק 'מבו ,'וכו ינחבשמ בותכה
 המל תרפל 'מוא תורהנה ןיב עמתשנ יאוולה םהל 'מא עמשנ ךלוק המ ינפמ לקדחל ימוא לקדח ישילשה רהנה
 . םימי השלשל הלוע קרי תעירז יב ערוז םדא ילע ןיחיכומ ישעמ ןהל ימוא עמתשמ ןלקד חמכ עמתשמ אלק ךל תיל
 / םיסופרה 'יגבו ,128 דצ ה"כ קלח ח'מב קאב 'חה רמאמב םג 'יעו םוי םישלשל הלוע העיטנ יב עטונ
 1 אותו 'וכו ןיא המ ינפמ תרפל םירמוא 'ג םש תורוכב תופסותבו ,נ"חעו 'וכו ר מ א וכו תרפל םי ר מו א םגמוגמ
 0 אהי יאולה .ילוק עמשנ 4 :'וכו יאולה רמוא אוהו 'וכו ךלוק המ ינפמ לקדחל םירמוא ילע ןידיעמ יתוריפ רמוא
 4 ליו'ב א'יכו ל"יכב םג ךומסבו הארנו ילוק עימשנ ןאכ ייגה חי'יכו ודו ר"פרבו ,םש היעשיב טוקליה ייג ייעו ילוק עמשנ
 / עמשנ איפר ייגתש לינו ,הארנו עמשנש ונילוק עימשנ יכ םג יאולח שרפמ היעשיב טוקליה 'יגבו ,חארנו ןנילוק עימשנ
 היגה ןכו האראו ילוק עימשא 'ג םש תופסותבו ,(?הארנו ונילוק עמשנ ךומסבו (' האראו ילוק עמשנ ןאכ לי'צשו עימשנו
 עמשנ יאולה תורהנה ראשכ קזוחב עמשנ וניא ךלוה וגיא ךלוק המל י"כ ר''ב 'ופב שרפמ ונינפלש ייגה 'יפכו ,א"אב

 ןיאו וחבש ןיעידומ וישעמו ותרותש ח'ת לע ןח תולשמ ולא םירמאמ לע םש בתכ דועו ,בושח ינאש םלועל הארנו
 ןונגסו יתנייצש י'כ ראשב היכו .היל רמא 8 :  (תואנתהלו טיייכבו ,א"'יכ רייב ייפב ה"'כ) תואגתהלו ומצע ללחל ךירצ
 יר ליצש לינו ,466 דצ ג'ח איהגא ייעו אמוחנת 'ר לש ובר היהש אנוה ברל היל רמא שרפל השקו ,רז ןושלה
 םשו ,ליביר םשב אמחנמ 'ר הל ירמאו אמוחנת 'ר רייוב "יגחש ומכ ליביר םשב אמוחנת 'ר הל 'מאו אמחנמ
 80 דצ יעלו ני'חב םג ייעו 'וכו ןקוסיעב תויכלמה ואר םיאיבנה לכ ןמחנ רב לאומש 'ר רמאמב הדגאה לכ הרדסנ
 הלערת לש תוסוכ 'ר דגנכ חיפפ ןמקל ל"ביר רמאמב שרדה ןונגס ןכו .תלערת סוכ תוקשהל 9 :י"מבו נ"חב
 רחנו ר'חה אבל ריתעל םלועה תומואל הלערתה פוכ תוקשהל הייבקה דיתע 'יגה ריייובו ,סלועה תומוא תא הקשמ הי'בקהש
 שרורו ,נ*חעו 'וכו לבב הז 'וכו דחאה םש תורהנ 'ר ולא םישאר העבראל היהו ררפי סשמו אצוי ןירהש סוקמ ןדעמ יוכו

 3 הָאְֶאְו. ל הָאְרְ



 165 דייב ומ החשרפ תישארב

 הירב הייחל רמא בר :ךל ןוחשיו ןיחשל קובדו ךלמכ ךלמ רבע טוידה לשמ ןכימ ,( ד סירבד) 'וגו
 ךלהמ רהנהש םוקמ דע רמא לאומש ,ינב הרהנ תרבע היל רמא ,ןה ול רמא ,לארשי ץראב יבול ינב
 ,רבכ אוהו תרפ אוה רמא ןדוי יר הנוה ירו ןדוי יר : הנקיברת וז וז וז יא  ,לארשי ץרא איה םש
 - דע ךלוהו רירפמש תרפ  ,ןיברו ןירפ וימימש תרפ ,הניפסב ותוא םירבועש דע הברו הרפש תרפ

 ,'ב כ''כ סוככב ,סט יכפק 4 :נ'כ יכ וקלי 8 :יב ס"'ע ןיסדיק ,יד ס"כ ד"פ ןיטודיק 'טוכי ,': 'ג ס"פ סועני 'טוכי ייע 5
 : '3 ס''כ וכוכב

 ךלמ דבע* | ש ןירמוא ,ירמוא ,פָד ימוא ₪ :עכא [טידה | ישכאד ל /ח ןכימו :פ ןאכמ [ןכימ 1
 ,1א קבדו .עח קוד | 'ך אכלמ אכלמד אדבע .ישכ'אזפ ךלמ ךלמ דבע ,ל ךלמכ ךלמד דבע [ע ךלמכ <.

 :פ7 ןיחשדו כא ןוחשי [שעחד ןוחשי* | ישא רווחשל ,'ך ןחישל .?ךעכ'א ןוחשל | יש קנדה
 יל הנג ,כ (?) יובל ,"ל יבול ,פ ייבל ינב [יבול ינכל | ראפְד אייחל .ל היחל [כ הייחל" | * ןודנסיו
 | 7 תונעא :.רעכאפ [תרבע | א ןכיה דע ,ך ןכיהל .פ ןהל ;כ [ןה | א אתיב יל ("א אנב) ינב ,ךְד תיב
 יעפ וז וזיאו ,*א ד וז יאו ,ך וז וז וז יאו 8 | קא ךלוה | ךד הנב .ע ינאו ,.שכיאפ [ינב | ע רהנ :.רכאפְד ארהנ

 ,ש ינקיברת :ע אנה ,ך הנקברת ,"?) אנקיברת ,ל הנק יברת [פ הנקיברת* | *ך הז הז יאו ,*ף| הז הז הזיא
 ,יכאחפ [רגכ | כ איה , פלאיהו .יראז אוה [ד אוהו* | כפל איה [יראחד אוה * | אנוה | פ גרו | כ"ד הנקוברת

 [תרפ | ך תוניפסב ;ירכאפ [הניפסב | יוב ,ם התוא [ותוא* | יראח הרפ אוהש 4 | ד -, רהנ

 | א ריבכמש ,ו סירפמ אוהש , הרפמ אוהש .פְד הרפמש ,ןְד דירפמ אוהש .שב [דירפמש | א רבכ

 ת"'הע יישרבו םש יישריפב 'יעו לודג ארקנ יא םש לע קרו ןטק אוה תרפש עמשמ םש ןכא ,'וכו לודגה רהנה דע
 רסי םילקש יפל קוליסבו ,גילפו אוה אגת ברו ,ארקיעמד תרפ אוה הדב 'ב היינ תורוכב תופסוהבו 'ז 'א םירבד
 ליעל םג ד"ויב ותייריב תביתכו ,עי'צו 'וכו תורהנה ינש דגנכ ופקת תרפהו תרפ תדמכ םישש ליפכמ ןוחיגו ירילקה
 איייכ ריב 'יפב שרפמש ומכ 'וכו ןיחשל קובדו 'יפו ,נ'חעו יתהגה ןכ .ךל ןוחשיו 'וכו ךלמ דבע 1 : י"מב ש"ויעו 181 דצ
 איירמיאב םוחש ןנימגרתמד םיבשכב םוחו ומכ תומימח ןושל ךל םמחתי אוהו (ברשל טייכב) םוחשל ךמצע קובד
 קבדה םש ירפסב ללה ונבר שוריפב שרפמו סרוג ןכו 'א ןחש 'עב ךורעה ייפ עמשמ ןכו ,(אירמאב ןוחש טייכב)
 ןוחשו קובדו לשמה הז 'יפ יפלו ,ש'אמר תורעהב שייייעו ךל םמחתיו תומימחל קבדה רמולכ ךל ןווחשיו ןווחשל
 כ"'חאו (ןיהד יע רי'תמע ייעו) ןהדיאו אניהד יבגל ברק רמוא ןופרט ןב ןועמש סש תועובשב לשמה ןיעכ :אוה 'וכו
 א'יכבש 'יגה יפכו ,(סיידב .ייעו ךלמ ךלמ דבע םש םג תרחא "יגו) ךלמכ ךלמ דבע אנת לאעמשי יבר יבד םש 'ג
 ,ךלמה תדובע לע הנוממה 'יפו רווחשל א'נ יקינולאש 'ד שרדמב ףסונ טוקליבו ספדנה ר"'ב 'יפבש ינשה 'יפבו יב
 ךל ןוחשיו וכו ןיצקו רשל קבדה םש איבהש י'שריפו כ"מב םג ייעו ,רש אוהו רווחשל שי אינו א'אב ןייצ ןכו
 ןאכ טוקליה ייגו -ךל .ווחתשיו רווחשל קבדה םש ירפסב ונינפל 'יגה ןכו ,הרובענו יחש א''דכ .תוירבה ךינפל ווחתשי
 ג'תושתבו סירב 'יעו ןאוהשל םש תרחא 'יגו ,רווחשל יוכו היל יטממ 'ב זמ ב"בב ונינפל אתיא דועו ,ןודגסיו
 אוה תומימח ןושל ןיחש 'יפהו ,'ג רחש 'ע ךורעבו 21 דצו 17 דצ תורטשה 'סבו 869 דצו 166 דצ יבכרה 'צוה
 רווחש תלמו ,'וכו ךלמ דבע ורמאש ירחא רשל קבדה ורמאיש ןינעה ןמ וניאש ףעל חי'אר ידידי יל בתכ ןכו רקועה
 ימיטע סעלרעפ עייעו י"א תדגא אוהש רי'בב ןאכו םיאגתה שרדמב וז הלמב ושמתשהש רעשל השקו יסרפ ןושל אוה
 ,(*ונב הרהנ תרבע היל .'מא (?ןה ול ימא 'שי ץראב ('יבול ינב םש דוקנו ליייכב היִכ .יבול ינב 2 :  184 דצ ןעידוטש
 'תנ יבע היל ימא (*ןה ול 'מא 'שי ץראב (*יבול 'רב היחל 'מא בר אס ןמסנ ל"'יכ ןוילגבו ,(*יביל ינב רפסה ףוגב הגומו
 לארשי ץראב סה ייבל וא יבול ינכש ונב הייחל רמא ברו ,ייב ל ינ ב פ"יכ יג ייפע םג תמיוקמ םינפה ייגו ,ינב
 תרבע ול רמא (ליזינ ןהל 88 דצ ליעל 'יעו) םירד םה ןכיה ותלאש לעו לבבבש הלוגל דוע םיבשחנ םהש רמולכ
 רע רמא לאומשו .(279 רצ יב ארודהמ דיח םידוהיה ורוק ץטערג 'יעו) לקדח לש וחרזמב אוהש (*ינב ארחנ
 ןישודיק 'שוריב אתיאש ומכו ןיסחוי ןינעל ןכ ורמא לאומשו ברו ,ןופצ דצל תרפב ליעל אוהו הניקברת 'וכו טוקמה
 ןוב :יבר יב יפוי 'ר = (קורז רהנ דע תומבי 'שוריב) קזי רהנ דע ןיסחויל לבב ןמחנ בר םשב ןוב 'ר יב הסוי 'ר םש
 רמא (יינאוו .רהנ דע "גה םשו) ינאוי רהנ דע רמא דחו (קורז 'יגה םשו) קזי רהנ דע רמא דח לאומשו בר רמא
 י/שריפ) האירב לבב ברד הימשמ אבס אפפ בר רמא םש ןישודיק ילבבבו ,ןיסחויל הלוגכ תורהנה ןיב הדוהי בר
 ינאוןי רהנ דע לאומשו קזע רהנ דע ,ומא בר (סחיל י'שריפ) לבב איה ןכיה דע 'וכו (היקנו תפחוימ
 רמא לאומשו 'וכו רמא בר אכיה דע תלגידב ליעל (ינאו רהנ ר"בב ונינפלו םש ןישודיקב סרוג ינאו 'ע = ךוחעבו)
 רמא לאומשו ינקבלותד אוקא דע רמא בר אכיה דע תרפב ליעל 'וכו אכיה דע תלגידב תיתחתל 'וכו
 רמאמה קר ןאכ רדסג לבב לש הבחרבו הכראב לאומשו בר ןיבש תוקולחמה לכמו  ,'וכו תרפ יבד ארשוג דע

 ךרעב ריייש 'גהו ,הנקיברת 'וכו דע רמא לאומשו ינב רהנ תרבע 'וכו רמא ברש ןאכ הטישה תפלחומ םגו ונינפ
 הניא תאזה ריעה ךא ,תרפ רהנ לש תחא עורז לע איהש סוימלתפמ האבומה (*ריעל ונווכש בתכ 191 דצ ןילמ
 דצ עיפארגאעג רוצ עגערטייב  רענילרב 7 וכו תרפב ליעל םש ןישודיקב עמשמש :ומכ לבב לש הגופצב ךכ לכ
 הזיאב ל"א הב רודל ינוצרש י"אב תיב יל הנב 'וכו רמִא בר י"כ ר"ב ייפב שרפמו סרוג םיסופדה 'יג יפכו ,9
 רובעתש רחאמש הצרתש םוקמ לכב האלהו םשמ ותוא הנב תרפ רהנ רובעתשמ הנב ארהנ תרבע ל"א וננבא םוקמ
 ארהנל אלא תרפ רהנל ןווכ אלו ,תיבה םש הנביש םוקמה ול ליבי אלש רז 'יפ אוהו ,ץראל דימ סנכת רהנה תא
 ק"מב םירכזומש + א ב ל םה יבול ינב םא גיעצ דועו ;תיבה ןינב לכ לפנ יבו ל ינב 'יגה י'עו ,ינאו רהנ וא ינב
 67 רצ םש רנילרב ייעו) ה וריכזתש (?אבל ריעהו ,'א ביע ןישודיקב םג אבל יעב .ךורעה ייג יפלו יא איי
 ךורעו ג''חעו יתהגה ןכ .הנקיברת 9 : ינאו רהנל הבורק הניאו ('*ןיביצנמ םוי ךלהמו לקדח די לע איה (םש ישה ךורעו
 לודג רהג השענש דע טשפתמו ךלוה .הברו הרפש 4 :  לאקזחי תוארמב רומאה רבכ רהנ .רבכ אוהו : אנקברת 'ע 'שה
 םש ןכו .ןדוי 'ר רמאמב ןאכ ורדסנש 'ןכו דירפמש תרפ שרדהו הז שרד אתיא םש ירפסב םגו ,הגיפסב ותוא םירבועש
 הרפש תרפ רהנ א''ד ופרגל הפירגמ הלכש דע ךלוהו הרפמש תרפ רהנ א'ד םש ייגהו ,יול יר םשב ןאכ האבוהש הדגאה
 ץראה תא ןיקשמש רמולכ ןיברו ןירפ וימימש תרפ שרדהו ,'וכו םירמוא תורהנה לכ ירה תוניפסב ותוא םירבועש דע הברו
 א'הגא 'יעו םיברו םירפ וימימש תרפ ומש ארקנ המלו 'וכו רמוא ריאמ אינת םש תורוכבב אתיירבה ןושלכ אוה יפושב
 רמולכ .'וכו ךלוהו דירפמש : חברו הרפ ןושל אוה תרפש גייכפ א'ח תרותה יזמרב ןוליפ בתכ רבכו ,240 דצ גייח

 5 יבול יג. ל ה. ל יב. ל ייל יִנְב. ל יבול . ל ה.  אהמצהוזהמ. 5 1ם6]מסמטהמס. *) 1.108. 55 18
78054 )1361880111 0 
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 עשוהי 'ר דוניא רב הנינח 'ר ,תורהנלש ןיטניתווא תרפ רמא בר תרפ אוה יעיברה רהגהו
 אוה לודגה רהנה די לע יתייה ינאו 'תכהו ,תורהנלש ןיטניתווא לבוא יול 'ר םשב ןינכיסד
 לודג הארנ לקדחו לקרחב רחאו לבואב רחא תומולח ינש האר לאינדש יפל אלא ,(ד + לאינד) לקרה
 אוה המלו לודג ותוא ארוק וניא םלועלש ותייריבב אלהו .לודג ותוא ארוק אוה ךכיפל לכואמ
 םיהלא ול רשא לודג יונ ימ יכ הב 'תכד לארשי ץרא תא ףיקהו הלעש ןויכ ,לודג ותוא ארוק 5

 :'ב ז"פ סועונט ,'ו "פ סיכנד יכפפ 5  :ו'קלסס 'כ לסינד 'קל:9 | :'6 ס"כ פוכוכנ ,סט 'קלי 1

 יתכד = [תורהנ | ייד ₪ [לש | ("ך) 'א ןוותא .5 ןט ,י ןוט- :ןך ןייטנתווא | [ף 'א ןמחנ בר ,כ?א בר ימא1

 /ש ירילוג ימא ,כ ריילוג רב ,'א תילוג רב ,?א דילוג 'רב [דוגיארב | כ?א היננח | יפ תרפ רהנ לודגה רהנה דע
 , ?ף| ןתווא א ןוותא ,[פ ןטנתוא ,= ןטה .ןח ןייטנתווא 2 | ?אְד -- סםשב כפ [עשוהי 'ר | ך ימא רב , ם ודילוג 'א

 | יכאפַך לבואב רחאו לקדחב דחא ,ר [לקרחב--דחא | יכאפ 'ל אלא 8 | (םש) יד ייתכ אהו | (לאינד) י ןתנטווא
 ,ך אוה אלהו .חפ [אלהו | י'א יל .כ היה [אוה | ל ןתוא [ותוא**4 | ךיל ,ףול הארנ .ירכאפ [הארג
 ארקנ אל ,ך תרפ רהנ . . א תרפל ארוק וגיא [ותוא--וניא | ('א םלועה תאירבב) ?ךַחחפְד ותיירבב | ך המ ינפמו ,א המלו

 [רכאח ןויכ* 5 | אחד 'ל .?א תרפ רחנ לודגה רהנה רמא תאו ,[ לודג ותוא ארוק המלו [לודג--המלו | ?א תרפ
 | דיל .ישא היב :פ [הג | יכאחד ₪ לכ :רפ [ץרא | י תרפ = [הלעש | ךאלא .יפ יפל ,ל ןאכ

 עודיה רהנה .תרפ אוה 1 :  אנתו ה"רב תופסותב שייייעו אדיתעד אלא יאוה ימו אקילס וז רושא ףסוי בר אנתו
 תרפ ברו לש ורמאמ ןאכ איבמו .,'וכו ךלותהה וא 'וכו בביסה אותש תורהנה ,ראשכ ושרפל בותכה ךרצוה אלו
 אוה לודגה רהנה 'וכו ינאו 'תכהו השקמדמ ושוריפ חכומ ןכו ,ןלוכמ קזחהו לודגה 'ולכ תורהנ לש ('ןיטניתווא
 ארקמ הייאר דוע ןאכ איבמ פייכו טוקליה ייג יפלו ,'וכו לודג ותוא ארוק וניא סלוע לש ותייריבב אלהו 'וכו לקדח
 היגח ןכו (הכו לודגה רהנה דעו יד 'א עשוהיבו ,'ז 'א םירבד חיי ויט תישארב) תרפ רהנ לודגה רהנה דע ביתכד
 אתיארכו תורהנה לכ לש ירקיעה רהנה אוהש 'וכו ןיטניתווא 'יפב ללכנש רשפאו ,שיייעו טוקליה "יג יפכ א"אב
 בר רמא הדוהי בו רמאד 'וכו םלועבש תומימ לכב רוסא תרפ ימיממ רדונה 'וכו תרפ אימד אתורכז םש תורוכבב
 תרפ אוה 'וכו תרפ אוה יעיברה רהגהַו ביתכ אהו 'וכו תרפמ הטמל תורהנ 'גו תורהג השלשמ הטמל תורהנה לכ
 תרפ אוה ארקיעמד תרפ אוה 'וכו והל בישח והיינימ דחכד יעיברה רהנהו 'תכ אהו י"שריפב שיייעו ארקיעמד
 'יפ בותכ פ'יכבו ,תרפ אוה הידב םש תופסות ע"'יעו וגממ ןידרפנ השלשהש וגו ןדעמ אצוי רהנו הלעמל רכזנה
 תורהנ לש (ןתווא לי'צו) ןוותא שרפמו סרוג א'יכ ר"ב 'יפבו ,תורהנ לש קז חו לו ד ג תרפ רפסה ףוגב ןיטניתווא
 תורהנ לש ןתווא תרפ תומא תאו 'וכו יתייה ינאו יתכהו 'וכו קזחו ןתיא ןושל ןתווא תורהנה לכבש קזחו לודג
 רב הנינח 'ר | : ןתווא 'ע סיורק לצא ףעלו ספדנה 'יפב 'יעו ןתנותווא סש סרוגש אלא טייכ ר"'ב 'יפב היכו 'וכו
 'יגכו ,רחא םוקמב רכזנ אל םיסופדב "יגהש ומכ ימא רב הנינח 'ר םגש ינמודמכו ,'יגה ררבל השקו נ"חע .דוגיא
 יול יבר ירילוג 'מא אנינח יבר 'יגה ספדנה ר'ב 'יפבש ינשה ייפכו ,םכח סש ד לו ג אייכ ר'ב "יפב שרפמ 'ב א"יכ
 ןמקל ומכ ייפ ירילוגו תורחנ לש ןטקהו תוחפה תרפ ותעדלו בר לע חי'ר קלוח וז 'יג יפלו ,'וכו ןיטניתויא לבוא רמא
 פ'יכב ודילוג 'א 'יגהו כ"יכב ריילוג רב 'יגח ירילוג 'מא 'יגה ןמ ישבתשנ םא כ''ג חיכוהל ןיאו ,(?ריעז ריילגב אלו ג"ספ
 ושוריפב םישרפמה וקחדנו השק רמאמה לכו הרז ייגה לכו ,םכח םש ריילוגו ריילוג רב ןמ ירילוג ימא שבתשנש וא
 תריבה ןשושב ינאו יתארב יהיו ןוזחב האראו 'ב 'ח לאינדב רכזומה אוה ןנינפלש רמאמב לבואש עמשמ הרואכלד
 לבוא שררמה 0 לבאה ינפל דטוע 'ו קוספו 'ג קוספ טשו ,ילוא לבוא לע יתייה ינאו 'וכו חנידמה םליעב רשא
 לבואב רחא תומולח ינש לאינד הארש יפל קיסמדכו (ז"ט קוספ םש 'יעו ארקמ לש וטושפכ ילוא אלו רהגה םש
 יפל ץרתמו 'וכו יתייה ינאו 'תכהו ןיטניתווא לבוא ד"מל ןיבו  ןיטניתווא תרפ ד"מל ןיב השקמש עמשמ םגו 'וכו
 ,ידימ ינשמ אל לודג לבוא ריימלו ,תורהנה לכמ לודג תרפ לבא לבוא היבגל לודג ותוא ארוק לבואמ לודג לקדחש
 ןוזחה הארמ כ"מב שוריפה רתוי קחודו) לודג וניאו לבואמ לורג ה אר ג לקדחש ונינפלש 'יגה יפל שרפל קחודו
 םהינשמ לודג לבוא םלועל לכא לודג והוארק ךכיפל לבוא רהנ לע התיהש הארמהמ הלודג החיה לקדח לע היהש
 דימל השקמ אלש השק םגו ,(שייייעו לאינדב טוקליה 'יגל חיגשה אל פ"ירהמ רואיבב אבוהש ק"הזנ 'יפבו ,'וכו
 רהנל ונווכ םא תורחנ לש ןיטניתווא לבוא ורמא ךאיה ינהימתו ,תרפ רהנ לודגה רהנה דע תוארקממ לודג לבוא
 םג 'יעו םילודגה תורהנה ןמ ללכ וניא הריִבה ןשוש תוביבסב ךלוהה הז רהנו םש לאינדב רכזומה (*ילוא וא לבוא
 רואמ יר אינת 'ב הנ תורוכבב אתיירבה לע ריעה כ"מבו ,876 דצ הי"ח לינה ייסקעללעביבב עקעדלענ 'חה רמאמב
 לידרה ייחבו ,'וכו תרפ ומש ארקנ המלו וישרש חלשי לבו' לעו םימ לע לותש ץעכ היהו ינש ומש לבוי רמא
 .ןאכ ל"צ ותעדלו ,לבוי רהנה ןמ התוש לכבו סולינה ןמ התוש םירצמ חל "5 בקע ירפסב םרמאמ לע דוע ריעה
 רחא רהנ לבואש עמשמ ונינפלש שרדמה ןושלמ לבא ,ןאכ כ'ג םיקיתעטה ועט לבוא רכזנ ךומסבש םושמו לבוי
 ןדעמ אצוי רהנ י'בשר ינת (ביכפ ףוס ר'יו ,ז'טפ ר"יספ) 'א חי'נ ו'פ אתקיספב תרחא אתיירבו ,תרפ רהנ אלו
 מ אצוי רה גו ייבשר ינת חיי 'יס א'כפ רידמבב ייגתש ומכ ונינפלש השרפב ארקה שרודו 'וכו לבוי ומשו
 חלשי לבוי לעו 'נש לבוי ומשו ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצו' רהנו יכו ינת ביי יס סחנפ אמוהנתבו יוכו
 רמא בר איגוסה רקיעו ,שרדמה תיגופב ףסונ רמאמהו יול רו םשב וכו ח'ר ןויכ הז שרדלש 'רגו ,וישרש
 לש ותייריבב 4 :'וכו הירב היחל רמא בר וכו ותייריבב אלהו 'וכו יתייה ינאו 'תכהו תורהנ לש ןיטגיתווא תרפ

 לודגה רחגה יתרכזהש םיקוספב ותוא ארוק אוה המלו לודג תרפל ארוק וניא תורחנה ןמ רבדמש הז קוספב .ם
 ינפמ לודג ארוק בותכהו לארשי ץרא .לובג היהי תרפש רמאנ םיקוספה ולאבו 'וכו הלעש ןויכ ץרתמו תרפ רהנ
 המו י'כ רי'ב 'יפב שרפמ ןכו ,ומצעב לודג אוהש י'פעאו לודג בותכה וארק אל ןאכ דעש 'וכו לשמ ןכימ ותובישח
 חכו ףיקהו הלעש ןויכ ינשמו תרפ רחנ לודגה רהנה דע 'מא תא אכהו לודג וארק אל םלועה תירבבש הנתשנ
 ןויכ 'וכו ארוק אוה חמלו ייגה הנוכנו ,יוכו לודג יוג ימ יכ לודג יוג ארקנ לארשיו ןופצ דצמ י"א תא ףיקמ תרפש
 א תא ףיקהש יפל לדג םש ארקנש המו לודג וגיא תיפיב שרפמ 'וכו הלעש א ל א 'יסופדה ייג יפלו ,רכו הלעש
 אוה קחוד םגו 'וכו ןיטניתווא תרפ רמאד בר לש ותעד רותסל אבש ונינפלש איגוסה יפל ןכ שרפל לינ ןניאו ,רוכו
 .רהנה דע 'ו ייפ םירבר ירפסב שרוד אידהלו ,'וכו לקדח הלעש ןויכ 'וכו לודג לקדחל ארוק וניא 'וכו אלהו שרפל
 "םש תועובשב ןכו 'וכו קבדה ךלמ ךלמ דבע רמוא טוירח לשמ לארשי .ץרא רגנכ ופקותו ובורש תרפ רהנ לודגה

 ג) 006עז06. ?) ץ4גו6קו06. *) ואו.
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 רמא ,היתיוולב אוהד יובוט ,היתיבכ אוהד יובומ קחצי 'ר רמא בוט איהה ראה בהזו (בי
 ,תואיצי המכ ונממ איצומ אוהו דחא בהז טרופ םדא ,ומלועל ה"בקה קלח הלודנ הבומ והבא יר
 שרקמה תיב ליבשב ארבנ המל בהו ,בהזב שמתשיל יואר םלועה היה אל שיקל ןב ןועמש יר רמא
 : (הכ ג סירבד) ןונבלהו הזה בוטה רהה רמא תאד המ ךיה בוט איהה ץראה בהזו

 6 וילע דיגי לת םימטפלש הזה חלודבכ רובס תא ובייא יר רמא םהשה ןבאו חלדבה םש
 :הבוט ןבא הז ףא הבוט ןבא הז המ ,(גלול בויא) (הלוע לע ףא הנקמ) ועיר

 ג ץרא לכ תא בכופה אוה רמא תאו שוכ רמע אל ןיידע יוגו ןוחינ ינשה רהנה םשו (גו
 : (ומ היעשי) תירחא תישארמ דיגמ אלא ,אהמתא שוכ

 :ולוקב דח אוהש לכדח ישילשה רהנה םשו (די
 ן0,רושא תמדק ךלהה אוה רמא תאו רושא רמע אל ןיידע רושא תמדק ךלהה אוה

 :(םשפש) תירחא תישארמ דיגמ אלא

 סוככנ 9 :  סט ייכיכע 'קלי ,סט וקני 7 : סט עוקני 5 :כנ'ט\ 188 75 ליעל 4 : יי "יק ד"ק סילספ םכדמ 8 :ס1
 :'5 " םונופכ 'יעו , סע יכיכע 'קלי 10 :'3 פי

 ,'אז אתיוולב ,ָך יתיוולב . ף היתוולב ,1ך [היתיוולב | פ הוהד | י'ִר וכוט | י"ךא[זד אתיבב | ם הוהד | 1י'ך ובומ 1
 שמתשהל 8 | כא וגממ ('א תואצוה) תואיצי המכ איצומ | יאכְד בוהז ,פ [בהז | כ5 םלועל 2 | י?ך*א אתיולב
 [יכד חלודבכ* | א התא . . ,2כ תא רובס | כא והבא ,פָד וביא 5 | המלו [המל בהז | ?א בהול ,"כ1אפ'ך בהזב
 הנקמ | ךא ועו 6 | ו דדיגו | יכאפד יל .ח [לית | י יל .ם אוה [הזה | 'אפ חלודב ,%א חלודבה ,') חלודבב
 | כא ןנאב [.ךוז | 'א =. חלודבה ןיעכ ,כ?א -. חלודבה (?א חלדבה) ןיעכ וניעו .ירחפ [המ | 'ל הלוע--
 (ך רמוא אוהו ,ַא תרמא) רמא תאו [שוכ -- תאו | ₪ דמע אל שוכ ןידעו ,[מ שוכ תוה אל ןידע 7 | כא ןבאב
 | יא יל ולוק --םשו 9 | פל יל [םיכאְד אלא* 8 | יפ יל ,ח ןכ רמוא התא .מכאְד שוכ ץרא לכ תא
 [דשע | פ ןידת .ד ןיידעו :מ ןידע | כפ7ד ךלוהה | יא 'ל תירחא--אוה 10 | ב לקו .ל ולוק [רכפדיל ולוקב *
 | 7 ל .ח ןכ רמוא התאו ,מ רושא תמדק רמא תאו [רושא--תאו | מ תוה

 יימב 8 דצ ליעל שיימ 'יעו קריחב ארקנו או ה ה בותכ ארקמב .איהה ץראה בה 1 : אמתס בהז אכיאד ללכמ
 : תאצל ןיכירצ אוהו איה 'וכו תאצומ איה ה'פפ ןמקל ומכ ןנישרד שרדמל אכיאד אכיהו ,ילג אוהו ה"דב
 הלעי הדוהיבו ,ךרדה לע ותוא הולמש ותיולב אוהש וירשאו ותיבב (בהזה רלכ) אוהש םדאל וירשא .'וכו יובוט
 רישהשבו ,היתייוולב וד יובוט היתייבב וד יוביט םש 'שוריבו ,היתיוולב אוהד יחובוט היתיבב אוהד יהובט קיתעה
 ,היתייולב אוהד יבוט היתיבב אוהד יובוט ו'ד רמבבו ,התייולב (ןל אוהש 'ולכ) תב אוהד יובוט התיבב אוהד יובוט
 רחא בוהז טרופ םדא שי בהזב ומלועל 'וכו הלודג הבוט והבא ר"א םש 'גו ונינפלש םירמאמה רדס סריס ר"ומשבו
 רמא היתייולב אוהד היבוט 'וכו אוהד היבוט בוט והמ בוט איהה ץראה בהזו ינש תואיצו המכ ונממ איצומ אוהו
 רהה רמא תאד המכ שדקמה תיב ליבשבו ןכשמה ליבשב ארבנ המלו בהזב שמתשהל יואר םלועה היה אל לי'בשר
 ר"א םש םילהת 'טבו ,'וכו םיזראב שמתשהל יואר םלועה היה אל אנינח ר"א םש דועו 'וכו ןונבלהו הזה בוטה
 תיבל םוקמה דובכ ליבשב ארכנ המלו תוארבחל ךירצ בהז היה אל שיקל שיר רמא וכו םיזרא ויה אל אנינח
 וכו הזה בוטה רהה ינש שדקמה תיב אלא בוט ןיאו וכו ץראה בהז רמוא אוה ןכו 'וכו בהזה לכ 'נש שדקמה
 וכו םלשוריבש ןימטפה םש ישוריב ןכו ,תרטק ימטפמ .םימטפ לש 5 : ןנחוי ר'א ה"דב םש י'מבו 185 דצ ליעל 'יעו
 ףרש ןימ ('ןוילדב חלדב 'ע ע"ומב ייפ םימטפ לש חלודבו ,'וכו ןישוע ןימטפהש ךרדכ 'ג ב'כ ח'פ הטוס ישוריבו-
 אוהש וביא 'ר רמאָו ןוילדב חלדבה םש ומגרת ימורו י'לב ארקמה ימגרתמו םש בתכו 'וכו חרזמ ץראב העודי ץעמ ףטונה

 ריגו אוה בותכה ןושלו) .רייב ייפב שרפמ ןכו ,'וכו םהשה ןבאו הירתב ביתכד .ועיר וילע דיג' : חלדב 'ע סוינעזעג ייעו
 ,תשבושמ וז "יגו ,חלודבה ןיעכ וגיעו ג"ל טוקליו חיכו פ"ייכב םגו ,('י 'א תלהק 'דמ 'יעו וילע חיכומ ורבח ומכ ונינעו 'וכו 1

 תלדבה םש ייגה 74 דצ ויח מ"היבב השמ תריטפ 'מב םג ןכא ,חי'פ 'יפ ךתלעהב ירפסב עיייעו הז ןער וילע דיגי ךיאו
 ןבא םהש המ םהשה ןבאו וער וילע דיג חלדב ה ןיעכ וגיעו ביתכ ד םימטפ לש חלדבכ לוכ' םהשה ןבאו
 : םירפסה ראשב אתילו רתי אוהש 'וכו ףא הנקמ קוספל ףוס יתרגסהו ,הבוט ןבא חלדב ףא םהש ינבא 'תכד הבוט
 רמע אל ןיידע רמאמב ךומסבו 'וכו הליוח דמע אל ןיידע רמאמב ליעל אוהש ומכ א ל א יתפסוה .דיגמ אלא 8
 שרוד .ולוקב רח 9 : טמשנ ראשהו ,רושא דמע אל ןידעו םש אתיא ךומסבו ,ליעְל םג א ל א גייל פ"יכבו ,'וכו רושא
 תורחנ ראשמ אוה ינלוק ולוקב אוה דח שרפמ רי'ב 'יפבו ,כ"מעו לוקב שעורו ךלוה אוהש לוק דח ןוקירטונ לקדח
 לקדחל ימא לירשב ןינכיסד י'ר רמאמב ךומסב ןכו ,(ונוליק יעו ןלוק יע לייתמע ייעו ריפדב ר"'ב 'יפבו ט"'יכב 2

 וז ייג יפל עמשמו ,א'בא שרדמ ןוילגב א'ס ייג ןכו ,ל קו דח סרוג תיחע י'שרש איבה כימבו ,ךלוה ךלוק
 סוינעזעגו עדאטס-דעירפגעיז 'יעו ץחכ לק אוהש לקדח תארוה םגש תועדה וברו ,וצורמב לקו דח אוה שרדה '"יפ
 (עקערלעג 'חח רמאמב) ייסקעללעביב לעקנעש עי"יעו ,28 דצ 'וכו ו רוצ עגערטייב רענילרעב ,לקדח יע
 תוכרבב הז ייפ רוקמו ,(םהרבאל רוכזב ייעו) 'וכו תרפ ןילקו ןידח וימימש לקדח י"שריפב ונינפלו , 587 דצ ה"ח
 תלגדד אימ ותשד םושמ אזוחמ ינב יפירחד יאה 'וכו תרפ יאמ ןילקו ןידח וימימש ישא בר רמא לקדח יאמ יב טינ
 ריפד שרדמבו ,ףוגה תא ןידבכמ ןיאש תותשל םיבוטו םינזאמב לוקשל ןילקו אימ ןיפירח ןידח י"שריפ םשו יוכ
 אוה יעיברה רהנהו 'וכו דיגמ אלא רושא דמע אל ןיידעו 'וכו ךלוהה אוה ולוקב דח אוהש לקדח כי'ג אתיא ו"דו
 ויד י"פע (ףד לע ףד אלו) הרוש לע הרוש ספדנש יחהזימש תנשמ אקרק ידבו ,'וכו 'יטניתווא תרפ רמא בר תרפ
 'וכו ןיטניתווא תרפ דח אוהש לקדח שובישב ספדנ ןכו ,רמא בר דע ולוקב תלמ ןמ תומילש תורוש יתש וטמשנ
 ,שיישר ייחב 'יעו אנליוו 'דו ןיטטעטש יד הייסתו ב"'גת אי'רפפ 'ד א'ת יטשמא 'ד ומכ םישדחו םינשי םינוש םיסופדב
 ישילשה רהנה םשו םירמאמה טוקליב וקתעוה אלו 'בו יא א"יכב וטמשנש אלפו ,הילרת אשראוו ירב ספדנ ןוכנלו
 רושא תמדק ךלוהה 'וכו םשו ביתכד ןיא דיתעל ארק בתכ ימו םש תובותכב .דיגמ אלא 10 :'וכו ךלוהה אוה 'וכו

1( 2084400. 
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 לע ,היבקה סח ךכ ויתודלות דובכ לע םאו ,ינולפ לקסנ וזה המהבה די לע ורמאיו קושב תרמוע
 : אהמתא המכו המכ תחא לע ודובכ

 זט השרפ

 היכקה ןתנש ףקות (כ רי בויא) יונו חצנל והפקתת חתפ ןומיפ 'ר .ןדעמ אצוי רהנו (י ב א
 ותעד רחא ול ךלהו היבקהלש ותעד חינהש ןויכ (םש פש) ךולהיו ,היה םלועל חצנל ןושארה םראל

 העשב (גי בי סש) הרובגו הצע ומיע רמא ןומיס 'ר ,(סש סש) והחלשתו וינפ הנשמ שחנלש 5
 תורהנ ישאר העברא ןה וליאו תחא תיפורגמב קתופ היה תורהנ ישאר העברא וארובל םלשומ היהש
 :'וגו ןדעמ אצוי רהנו
 : יפושב ןיכלהמ וימימו ןתשפ לדגמ אוהש ןושיפ דחאה םש (אי -

 ,אהמתא בבוסה אוה רמא תאו הליוח רמע אל ןיידע הליוחה ץרא לכ תא בבוסה אוה
 :(י ומ תיעשי) תירחא תישארמ דיגמ אלא 0

 :יודיוו בהז בהזה םש רשא

 עוקלי 11 :יי 'פ סיעטי יכיכמ 'קני ,סט עוקל 9 :סט עוקלי 8 : סייכ יכ טוקני 5 : 5'יכפ ןעקל ,ו'קפס 'כ נויס יקי 8
 :(" 'ב) וידוטע 'פ סבכ טסט 'ד "יס ב"יפ ,סבכ כנרעב ,'6 "יס .ס''לפ סבכ סופט ,י'נ דע סמוי ,'ד "פ ד"פ סמוי יטוכי ,פיכ כ

 (*א הדי) לע ינולפ [א שיא] לקסנש [ך המהבה] איה וז ,₪ ינולפ לקסנ וז המהב ידי לע | יכַאָזְחְד תרבוע . [תדמוע 1
 [ויתורלות | יכז הדי לע (כ תינלפ) תינולפ (' תלקסנש) הלקסנש [י המהב ,ְזֶד המחבה] איה וז ,אָד הידי
 ךולהיו [וגו | ד 'וגו ןגה תא תוקשהל -. אפ [ןדעמ 8 || כא[ 'ל אהמתא | י ומצע דובכ 2 | יל ךכ | בא ויתוירב

 | יכאד ל .ם |ול | יכא העשב [ןויכ | אפ הזה םלועל [היה םלועל 4 | ָך והחלשתו ('ך והחלשיו) וינפ הנשמ =
 | יכ עגיא :עאד 'ד .חפ [העברא 6 | ך המכה .כאפ'ך [הצע | ומע | ₪7 והחלשו [יכאָד והחלשתו* 5
 רמוא 'ר :א וימימ סשו ,יִזְז וימימשו | ₪ לדגמש 8 | ְָד עבוא ,א'ד 'ד ,ף [העברא | אחיד התופ
 תא [בבופה אוה | [ף תרטא ,ך 'טוא .ם'א [רמא | םתוה .יִאְד התיה .פ5 [רמע | מפ ןידע 9 | ויטימש
 | יכ"אפד יאדו ,?ל יאדוו .'א ןיודו 11 | יל אלא 10 | מכ הליוחה ץרא לכ

 לע םא היבקח רמא םייסמ אתקיספבו ,כ'וכאע ומצע םדא דובכ לע ודובכ לע ,ר"חדא לש  .ויתודלות דובכ לע 1
 :ודובכ לע סוחנש אוה ןיד יתפח (וינב לי'צו) יינב דובכ

 תחיתפל הז שרדב ושמתשה א'כפ ןמקל .'וכו חצנל והפקתת 8 ;ו"ט השרפ 'בו 'א א"יכב .זט השרפ
 תיהש תעשב ףקות ותוא שרפמו .םלועל ול תויהֶל יואר היח .היה סלועל 4 : שייייעו וכו םדאה ןח 'וכו רמאיו 'פל
 רשפאו ,יתחגתו ני'חב שייייעו 102 רצו 88 דצ ליעל ומכ והחלשיו אתיא ל"יכב .ותחלשתו 5 :'וכו וארובל םלשומ
 : ותחלשתו לייכב םג א'כפ ןמקל ןכא ,וחליש הייבקה והחלשיו רתסנל חכונמ שרודה י'ע בסומש אלא ס''מ וניאש
 א י"ל ,לי'צכו הרובגו ה מ כ ח ומע בותכ ארקמבו ,כיייכו 'בו 'א א'יכו פ"יכבו ריפדב ה"'כו .הרובגו הצע
 5 דצ ליעל ייימב ייעו 'ח ויל 'ב א"י היעשיבו יכ ח"י ב'מב תרו בגו הצע אצמנ דועו ,הנובתו ה צ ע ול םש
 בורב .קתופ הית6 :101 רצ רענטאר ב"רל ע"סל אובמבו 187 דצו 115 דצו רכו ואריו ליבשב הידב
 הכו םימב רצעי ןה ו"'ט בי" בויא ארקל ונווכ ילואו .םהחימימ ומרזיש תורהנ ישאר 'ד התופ היה וחהכ
 אתיא ,1255 דצ ווארטסאי 'יעו ס"לב קתפ תארוה ןכו ,ל"דרה "חב ז'ע ריעהש ומכ 'ןכו םחלשיו
 ,רכו תורהנ קתפמ תתא לבא א"נפ ףוס ןמקל ןושלה ןכו ,י"מב שייייעו וכו הקתפש ןויכ 75 רצ ליעל
 ןושל ןושיפ שרוד .ןתשפ לדגמ אוהש 8  :חגומו תופורגמב יא ליייכבו ,שי'ייע ףרגמ 'ע ךורעב קתעוה רמאמהו
 תדגאב וז השרפב הטמלו ,תחנב יפושב ןיכלהמ וימימש יפוש ןושל תויתואה ףוליחב ןושיפ רחא שרדו ,ןתשפ
 סוליג אוה ןושיפ שרפמ ת''הע י"שרבו ,'וכו וישרפ ושפו םש לע לבב וז ןושיפ דחאה םש שרדנ םישאר 'ד דגנכ תויכלמ
 לדגמ אותש ןושיפ איר וישרפ ושפו ומכ ןושיפ ארקנ ץראה תא ןיקשמו ןילועו ןיכרבתמ וימימש םש לעו םירצמ רחנ
 םתקתעהב םינורמשה ומגרת סולינ אוה ןושיפו ,םיתשפ ירבוע ושובו ('ט טיי היעשי) רמאנש ארקמ חיאר םש איבהו ,ןתשפ
 ייג ןכו "וכו וימימש וא 'ר יטיש יניב חגוח לי'יכבו ,םחרבאל רוכזל םיטוקלבו הז קוספל עייבארב 'יעו ןואג הידעס בר םגו
 וימיטש א * ד ביתכ היתש לינו ,יוכו ןיכלהמ וימימ ר מ א ב ר קתעוה 77 דומע לודגח 'מב םגו ןושיפ 'עב ךורעה
 הירב 96 רצ ליעל י"ימבו 107 רצ טיל קלח חימב "יעו רמא בר וא רמוא 'ר ומילשהו איר שבתשנו 'וכו
 בתכו .תישארמ דיגמ 10 :ני'חעו 'וכו רושא דמע אל 'וכו שוכ דמע אל ךומסב םג ןושלה ןכו .דמע אל 9

 ןיטיג 'יעו תגתיג הטותח הרות 'א 'ר יטיש יניב ןאכ ףסונ ל"יכבו ,תי'חע י"שרב 'יעו דיתעה םש
 אלו ארקמ לש וטושפכ שממ בהז ייפו יאדוו אי'ס ןמסנ ןוילגבו ,רפסה ףוגב ל"יכב ה"כ .יוריוו בתז 1
 רכו תרות ירבד וליא בתזה םש רשא 'וכו ה"בקה דיתע ל"ביר םשב תיר רמאמב וז השרפב הטמל
 וכו הנשמו ארקמ םהשה ןבאו חלדבה םש שרדנש םושמ יאדוו םהשה ןבאו הלדבה כ'ג  ןאכ רמאק
 דצ םימ ןעשמב עו יידוו םדא ארפ ה'מפו יידוו ישוכ היתש שוכ (ביימ) א"מ '5 ןמקל הז ןוגגסב
 רשא ייתכ אלד ןוחבו בוט בהז עמשמ ב הז ה בתכ רי'ב "יפבו .48 דצ רעכאב ז"ברל עיגאלאנימרעט עטסעטלע
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 ופומ בהו ךוגס בהז בוט בהז ןה םיבהז העבש אתיא םש 'שוריבו ,כ"מב םג ייעו שריפ אל יאדו תלמו 'וכו בחז
 ןגיפרג םש ילבבבו ,יתנייצש םישרדטה ראשב ייִעו 'וכו יוביט קחצי ר"א בוט איהה ץראה בהזו ועמשמכ בוט בהז 'וכו
 סש יישריפו וכו בופ איתה ץראה בהזו ביתכר בופ בתזו בתז יוכו ריפוא בתזו בוט בהזו בהו ןה םיבהז תעבש
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 ותלכיקו היתלד החתפ היתוריפמ לכאש ירי לע הניאתה לבא  ,הלע ינימ בסית אל (םש סש) ינדינת
 תייטייאד עבש תרב רמא ןיבא 'ר ,הנאתה התוא התייה המו :'וג הנאת הלע ורפתיו ד'הה
 אתיכבו אתילא תייטמאד ילע תרב (רמא) יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר ,אמלעל ילבאד אימוי יתעבש 9

 ןליא ותוא היבקה הליג אל םולשו סח יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'רב הרוי 'ר הירזע 'ר : אמלעל
 תגרהו התוא העברל המהב לכ לא ברקת רשא השאו 'תכ המ האר  ,ותולגל ריתע אלו םדאל

 המהבה אהת אלש אלא ,תאטח המ המהב אטח םדא סא (וט כ ארקו) המהבה תאו השאה תא |

 ,י"פ סיטודק לכפק ,ד"מ | ז"פ | ןילדסנכ 5 | :ד"" "כ סש סעוסנפ ,"5 "ק 6 כיו 3'מ סעוסנמ ,סט יסככ לסקיפפ 4
 פמוסנס ,'ס "ק סט  סעוסכמ ,סי" "כ כועס נ"מ סעוסנפ ,'ג יס זיכפ סבכ סלְקיו ,(י3 ס"פ) ט'פ ססקיקפ ,ס''פ ומעט
 : ר"י "יס כ'פ סנכ לנדפנ ,'0 "קס קלב

 | ל ןיברט ,י ןיפרט [הלע | מ ינממ .יכאהְד"ָל יגמ ,(םש) יפ [יגימ | יכ*א?ל בסת | "ל .. יב דנדנת אל [אל 1
 | התיה | יעאפד המ .ע [המו 2 | (םש) י הנימ [היתוריפמ | ך 5 [ידי לע" | 57 הנאת .מיכאזד הנאתה
 | יל תויה :י*?רעכאפ ד תייטמאד ,"ן) תאיתייאד ,"ץ) תייטיאד .ך) תאיטייאד | ?ך תונב [תרב | יע?א הנאת

 ,ך .וולבא .יעכ!א אלכאד .ע'אפ [ילגאד | ר ימי ,יכ'אד ימי .עלאפ [אימוי | רך זז .עכ'אפ תעבש 8
 .עיל ילא . . .פ יאלע תרב | ך רזעילא .ע"אפ [יול | יכ 'ל אמלעל -- עשותי 'ר | 'א םלועל | ך תולבא
 /פ הדוי 'ר 4 | .ך תונינא ,?א אייליא ,םְד אתילא ,ן) [אתיכבו אתילא | ן/ תאיטייאד | יְך הנאת ,ך אתילא . .
 [אלו |  י יל .?א שיא םושל ,כז] שיאל ,'א םדא םושל [םדאל 5 | אז ןליאה | 57 רב | 7 הדוהי ירו
 | י'א האטח | 5 יכו ,א אטח םדא םאו6 | ך וגו .כאזְד [המהבה -- העברל | ןְד ותוא תולגל | ם וניאו
 | יפד המהנ .כאְזְ [המהבה | ם = ידכ [אלש

 דצ אח לי'תמע "יעו היירובד ל"צש רשפאו ,היירבד ןאכ םג יתהגהו ,ה"'בקה לש יוויצ לע רבעש וארוב תעד בנגש בגגה והז
 'ג םשו ,הירמד היתעד בג גד היירבד היתעד בנגד אבנג אה ליייכב קר ןאכ אתיאש ומכ 'יגה אתקיספב םגו ,5
 ינדנת שרודו ,הלע ינממ חקת אל .הלע יגימ בסית אל 1 : ינאיבת לא היאגב הטשפש לגרה ותוא הואג לגר ינאובת לא דייהה

 תאצמנ ןיפרט ינימ בסית אלו דיב יתוא דגדנת אל ינדינת לא םיעשר ריו 'יגה אתקיספבו ,דונדג
 בסית אל רפסה ףוגב 'יגה יתש ואצמנ לייכבו ,'וכו ורפתיו דה ןילע ול ןתנ תוריפ ול ןתנש ןליאה ותוא רמוא התא
 רקבה ומכ ת"יבב ןיברט תביתכו) ןילע יטיש יניב שרפמו ,ןיברט ינמ בסת אל יב דנדגת אל א"ס (ירצב דוקנו) הלע ינימ

 ,ןינת יפרט הנאת הלע ורפתיו 'גרת ןכו ,(יב רקב 'ע 'שה ךורעב תואמגודתו 'א 'ח י"הבמ ייעו .ימלשוריה אטבמ
 וילע חוצ ,היה ןליא ותוא והארש ןויכ שחגה לע הז קוספ ושרד איפ נ"רדאבו ,ינדינת לא טמשנ ודו .ריפדבו
 : יכ ייפ. ול. יריכמ 'קליו ג'יפ א"רדפב ייעו יוכו םיעשר דיו 'וכו ינאובת לא ינש יב עגית לא עשר עשר ול רמאו
 א תיכבו אתילא תאיתא איהד ילא תרב רמא יול 'ר "גה אמראפ י"כ יפל אתקיספב .וכו התייה המול

 רמאמה קיתעה עבש תרב 'ע ךורעבו .אמלעל אלבא ימי חעבש תאיתא איתד עבש תרב רמא ןיבא 'ר אמ
 דחא ןונגסב רמאמה היה ךורעה לעב ינפלש חיכוהל ןיא 'וכו אתקיספבו 'וכו ר'בב ושארב םש ןמסנש ףאו) ונינפ

 רוקמ סע קר סיכסמ רמאמה ןונגסו תונוש תורוקממ רמאמ םש קיתעהש םירחא םיכרעב ןינעה ןכו םישרדמה ינשב
 ילא תרב רמא יול 'ר םשב עשוהי 'ר 'וכו אלבאד אימוי תעבש תאיטייאד עבש תרב רמא ןיבא 'ר םש 'גו (דחא
 םש שבישו היגהש ומכ תאיתיאד רמאמה ףוסב סופדה תועטש 'רנ 'שה ךורעבו) 'וכו א תי כ בו אתילא תאיטייאד
 תונב) חוש תונב 'עבו (התיטייא אל הדב י"מב 92 דצ ליעלו אתילא 'עו אטא 'ע ל"תמע 'יעו רמאמה שארב
 ,'וכו * ל ב א ד אימוי תעבש (תאיתייאד ,תייטיאד) תייטמאד עבש תרב םש 'גו ןיבא 'ר רמאמ קר 4% (עבש
 'וכו תייטייאד עבש תרב רפסה ייג ל"יכבו ,98 דצ ןאמלאדו 'ב עבש יע ר''תמע ייעו ית ע בש ייגה ב ונינפלו
 ךורעה 'יגכ יל א א"ס ןוילגב ןמסנו 'וכו תייטמאד יל ע תרב כו ןינכיסד י"ר ,תויטמאד א"ס ןוילגב ןמסנו
 ןכו ,77 רצ ליעל ייעו חוש תונב (עבש תונב אייכבו .ט"ייכב היכ) עבש תרב שרפמ יי'כ רי'ב 'יפב\ ,אתקיספהו
 ר'הדא לכאש ץע יבג ר'בב ןנירמאד איבה םשו ,א'מ א"פ יאמד שיר ייפו ה'פ םירדג אתפסות ייעו ךורעב עמשמ
 הייר תופסות 'יעו תוליבא ימי יז ומרגש עבש תונב היל ירקד אכיאו םדאל החוש ומרגש יפל חוש תונב היל ירקד
 ןאכו  ,י"כב וז "יג יתאצמ אלו 'וכו תונבכ היידב 'ב ביי תועובשו חוש תונב ה"ד 'א יח תורוכב יא דיי זיע יב יט
 רפסמ האיבהש ילע תרבו םלועל תוליבא ימי 'ז םדאל הרזגנש התימ י'ע האיבהש 'וכו תייטיאד עבש תרב ושרד
 תעל ייעו ושרפתנ אל םתארוח יפל (ילא) ילע תרבו עבש תרב םינאתה ינימ תומשו ,איליא הניק 'גרתו ,םלועל יכבו

 שירד הנאת שרפמו אמלעל תונינא תייטמאד הנאת ןורחאה רמאמב סרוג י'כ ר"ב 'יפבו ,89ל דצ ןע
 תיכרב יר םש כ''פ אתקיספב .'וכו הירזע 'ר 4 :'וכו תונינא תייטמאד י"שרג 'ב א"יכ ןוילגב ןמסנ ןכו ,תונינא ןושל
 רמא 'וכו דיתע אלו הייבקה ותוא הליג אל ר"'חדא לכאש ןליא ותוא ל"ביר םשב (ו'ל הרעה שייע) יאמיס ירו

 םדאל תאבש יפל אלא האטה המ המהב אטה םדא םא המהבה תאו השאה תא תגרהו ביתכ
 וומאיו קושב תרבוע המהב אהת אלש א'ד לקפת ה'בקה ומא ךכיפל הדילע הלקת
 ,וכו אטח םדא םא םש ןירדהנפ הנשמה ןושלכ אוהו ,הִדִי לע ינולפ שיא לקפינש המחב איה וז
 השא םא 'וכו תגרהו ןניגת ןמת אתיא ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע יהי אלו החיתפב םש טיפ אתקיספבו
 וז ורמאיו וכו אהת אלש לקסת בותכה רמא 'וכו יפל אלא תאטח המ המהכ (אטה םדא םא םש רי'יוב) תאטח
 אהת אלש אייד 'וכו השא םא ייגה רומא ביימ אמוחנתבו ,(הדי רי'יוב) הידי לע יגולפ לקסנש (המהב וז ר"יוב) איה
 המהבה וז ורמאיו 'וכו אהת אלש א"ד םש קלב אמוחנתבו ,הדי לע תינולפ השא הגרהנש איה וז ורמאיו 'וכו
 'פ םש ארפסב ףכו אטח םדא םא שרדח תוכיראבו ,'א די'נ ןירדהנס סידו ג"חעו 'וכו תינולפ השא הגרהנש
 רשא שיאו וינפלש ארק יתיימ אלו יוכו ברקת רשא השאו ארק טקנ יאמא תיפיב ריעה רבכו ,'וכו תגרהו
 היינוהה איה הזיא וכו וגרמליב רמאמה לכ םשו :,ר"יספב אבוח הז קופפו ,וגרהת המחבה תאו 'וכו ןתי
 המ יתמסריפ אלו , היירבל תונוהל יתשקב אל ימלוע יתארבשכ ינא לוכיבכ 'וכו ה'בקח רמא םש 'גו 'וכו

 הלגת אלו ותוא הליג אל ל"ביר םשב ורמא ס''בירו הירזע 'ר 'וכו היה המ תמו ונמיה ר"הדַא לכאש
 האטה השאה םא וגווהת המהבה תאו א"הכו םלועל תומ איבה הזה ןליאה םיומוא והי אלש המל ותוא
 : שאמר תורעהב שייייעו כו הדי לע תינולפ הלקסנש איה וז םירמואו ףכו אלא האטה המ .המהב
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 ץראה ןמ סחל איצומה אריז 'ר הימק ךירב הימרי יר / ,תויהל הדיתע איה תפ אל רמא הנרחאו ,תייה
 תא ברעל אלש ץראה ןמה התעמ ,תויתואה תא ברעל אלש אלא ,אהמתא הימחנ 'רכ ,היסלקו
 תורורמ תולכשא שור יבנע ומיבנע ינש ויה םיבנע רמא יאעליא 'רב הדוהי 'ר = : תויתואה
 דיהה היה גורתא רמא וכעד אבא 'ו ,םלועל תורורמ ואיבה תולוכשאה ןתוא (בל בל םירבד) ומל

 לכאנ וציע ןליא והז יא הארו אצ התרמא (ו ג תישארב) 'ונו לכאמל ץעה בומ יכ השאה ארחו 5
 ,ונייניעמ רבדו רמל אוה רבדמ רבד אל ,ויה םינאת 'א יסוי -ר ,גורתא אלא אצומ תא ןיאו  ,ויריפכ
 רזחמ  היהו ןיטלפל ץוח ואיצוהו ודרט ךלמה עמשש ןויכ ,ויתוחפישמ תחא סע לקליקש םיכלמ ןבל
 ךכ ,ותלבקו היתלד החתפ ומיע הלקליקש התוא לכא ,ותוא תולכקמ ויה אלו תוחפשלש ןהיחתפ לע
 אלו תונליאה לכ לע רזחמ היהו ןדע ןגל ץוח ואיצוהו וררט ןליאה ותואמ ןושארה םדא לכאש העשב

 היתעד בגנד היירבד היתעד בנגד אבננ אה היכרב 'ר רמא | ,ול ןירמוא ויה המו  ,ותוא ןילבקמ ויה 0
 לא םיעשר דיו הארוב לע תאגתנש לגר (בי ול םילהת) הואג לגר ינאובת לא ריהה הירמד

 : גיכט "פ וניזפס יכפפ "עו .ס'פ כסס6 טכדע ,'מ 'יסו 'ג "סם י"פ סככ רנדעב ,'5 "יס ב"יפ סבכ 5כקיו ,ע"יפ ןפקל 8
 : יס "יס ל"'פ סבכ סכקיו ,('נ :גייפק) םייכפ ססקיספ ,'5 ס*ל סכוס ,'ד נג נ'פ סכוס יטוכי ,ז"טפ לופס כפס 5 :  כ'פ ןטקל 4
 : ם"יפ ןווקל 10 = : זייכטס יכ סיפקס 'קל 9 | : ע'" "כ 5 סיכספ יכיכמ 'קלי 6

 | מכאד תפל ₪ .פ [רמא | כ אנירוחו ,ך הנרוחו .מ אנירחו .?אפ אנרחו | כא הוה .?א תוה ,ְך התיה א [תייה 1

 | ?אד 'רד .'רכ'אפ [ר | !רכ ימוק .פ הימוק ,ךימק ,א [הימק | ל 'אעב ,"ל יירב ,כאפד ךירב* | מ איהש

 ,1ףא -. אלא .ם [התעמ | ל תותואה [תויתואה** | ?ך'א בברעל | א .., ידכ [אלש | כא - המ [רכ 2 | 'ךכ אריעז
 | ל תותואה [אפ תויתואה* 8 | א בברעל | 'ךא ןמ סחל .ם הנמיה ל הנמה [ןמה* | ד 'ל תויתואה--חתע
 | תרמא 5 | ל יל [היה** | יכאפ וכע ןמד | יכאזה תולכשא 4 | יכלאפד שאר ,'א שור | יאעלא | אך רב .כ ['רב
 . . התא ןיא | וירפכ 6 | א ץע לכאנ ,י ..ץעהש ,כ'אד . . וצעש ,זחפ לכאנ וצע | י הזיא ,כ?א הז יא ,םְד והזיא

 דמל ,?א וניינעמ . . .מפְד ונינעמ (מ דמלה) רמל רבד [ונינעמ --אל | כ ימא ,יאפְד רמוא | פ הז .יכ'א אלא
 ,מיכאפ ויתוחפשמ | י תחאב | לקלקש | ך - לשמ .מיכאפ [ןבל 7 | יכ ונינעמ (כ וניינעמ) דמל ,'א וגיינעמ רבד
 וררט* | (םילחת) י ןליאה ירפמ ,מיכא ןליא ותואמ 9 | א לכ - [לע 8 | יכפ ריזחמ | 'א ןויכו | ך 'וחפשה ןמ
 | מ תולבקמ 10 | י'ך ריזחמ | (םש) י והואיצוהו והודרט ,םיִד ואיצוהו ה"בקה ודרט .ל ואיצוהו וחרט [א[" ואיצוהו

 -- בנגד | ל הייריבד [היירבד** | מ בינגד | זך אבנג אבנג [אבנג אה | םיד סיד :א [ןירמוא | מיכא המ
 |  ך יל ינדינת לא | מא האגתנש | ל ונאובת [ינאובת** 11 | יל הירמד

 תפלה .רמוא היה דחא אניינמ רב לאומש ירו אפפ רב אניגח 'ר וגו ץראב רב תספ יהי 'נש אתסיפ אתותפיל תפל
 םירמואה תומש יתמלשהו ,'וכו תספ יהי 'גנש תפ תושעל הדיתע אלא תפ התיה אל רמוא דחאהו התיה תפ אל
 ןירת ןושלהו ,ספהנה רי'ב 'יפב לאומש 'רו אנינח 'ר אבוה ןכו ,ישוריהו 'בו 'א א"יכו פ"יכו 'יסופדה 'יג י"פע ןאכ
 + אלש אלא ינשמו ,נ'רכ דבעו ןנבר קבש .אהמתא הימחנ 'רכ 2 : ארומא 'ע ל"תמע 'יעו ישוריה ןונגסכ אוה ןירומא
 רמא ולאש 'וכו ברעל אלש אלא איצוה רבכש איצומה רמאד נ"רכ ל"סד היסלק יכה םושמ אל תויתואה תא ברעל
 יינתמ םתס ימנ םקותימ הז םעטמו (י'כ ר"ב 'יפמ) תחא תוא ףוטחיו איצומד םי'מ םע םלועהד םי'מ ברעמ חיה איצומ
 ץראה ןמה םחל איצומ ךרבי כ"א 'וכו ברעל אלש ץראה ןמה התעמ ךירפו .ת"פיב 'יעו איצומה רמוא אוה תפה
 :תמ היסלקו 'וכו איצומה אריעז 'ר ימוק ךירב הימרי 'ר םש 'שוריב רמאמה לכ ןכו ,ןמד ם"מ םע סחלד םיימ ברעל
 טיייכ ריב "פבו ,תויתוא ישאר ברע ל אלש ץראה ןמה ה תע מ תויתוא ישאר ברעל אלש הימחנ 'רכ
 אל םא רמול רשפא יא ימנ יכה ןמ םהח ל תויתוא ברעל אלש םושמ אמעטד ה תע מ א לא ןאכ שרפמו סרוג
 רבדב הבושת ןיאו אתכודל אתפקתא ארדהו וסלק הז םעט (ינפמ ל'צ) וניצמ אל הנימ עמש אלא ןהמ תחא ףוטחי
 תוכרב ילבבבו ,ןושארטש מ''רל הי תתמבו איצומה אתכלהו היידב 'ב חל תוכרב תופסותבו ימלשוריה ישרפמב 'יעו
 איצומ רמאו תתפ 'וכו תוכרבב יקבו אוה לודג םדאד 'וכו ךיבז בר רב תא אריז 'רל ןנבר היל ןיחבתשמ אתיא
 אייתא היירב ףיזרהמ ייפב 'יעו) 'ישוריהב םג אצמנש 'וכו ץראה ןמה התעמ ןאכ טמשנ כייכו 'יסופדבו .שיייע 'וכו
 םימעפ 'ב יתתגה ןכו ץראה ןמ ה 'שוריה י'פע יתהגהו ,נ'חעו 'בו 'א א"יכו פ"וכבו ל"יכב אתיאו (ןיליא
 ומכ תויתוא ל''צו אתיב אפלאד תויתוא תארוהב תותוא םימעפ 'ג כ''ג אצמנ 'ד א'ע א"פ הליגמ 'שוריב) תוי תו א ה
 לכאתו וירפמ חקתו טייפ ןמקל אתיא ןכו .ויה םיבנע 8 : 78 דצ ליעל היכו (תויתוא םימעפ 'ב ךומסב סש אתיאש
 יח "יס םשו ,היה ןיי ןליא ותואו 'ב י'יס םש ר"מבבו ,םש רתסא 'דמו רייוב 'יעו ול הנתנו םיבנע הטחס ובויא ר"א
 תיתולכשאו עי'גמ תאציו תשרוגש ןפג חנ אצמ ושרד ג"כפ א"ררפבו ,'וכו ןי* תותשל הוחל תיסחש ידי לע שחנה המ
 בורחל המוד תעדה ץעש אתיא בילפ ךונח 'סבו םיזונגה ירוישמ םינוש םירפסב רבכ אצמנ ולא תודגאו ,'וכו המע
 אתקיספב .רכו ץעה בוט יכ ₪ :149 דצו 122 דצ גימ קלח ח"מב גרעבצניג 'חח רמאמב 'יעו םיבנעכ ויתוריפו
 ןכו ,(איל הרעה שיייע) גורתא הז הזיאו וירפכ לכאנ אוהש ץע ץעה ןמ לכאתו 'נש "וכו אבא 'רד אמעט םש כיפ
 : ויריפכ הגומו ויריפל 'יא ל"יכבו .םש הכוס ילבבו 'שורי 'יעו גורתא הז ויריפל המוד וצע םעטש תא ץע ירפ םש ארפסב שרדה
 רבד 'ןל ר*ש ב ןינכס ד י'ר 'וכְו הנאה הלע ורפתיו ויה םינאת רמאד יסוי 'רד אמעט םש אתקיספב .יסוי 'ר 6
 ןכו ,(לירשב ןינכסד ייר ןאכ םג היגהל ךרוצ ןיאו) ,שייייע 'וכו הברה תוחפש ול היהו ןב ול היהש ךלמל וניינעמ דמל
 אלו תרז ןושלה .וכו רבדמ רבד אל | : םלועל הנאות איבהש הלע יחוי ןב ןועמש ר"א הגיאת הלע ורפתיו ט"יפ ןמקל
 ביילד אתוירבב ומוקמב שרפתמ וניאש רבד ומכ ל"נ 'וכו רבד אל 'ופו ,ונינעמ דמלה רבד תדמל הז ןונגס יתאצמ
 הב הי'רב 'ב 'ע ןירדהנס .תופסותב אבוה .םיכלמ ןבל 7 :ונייניעמ (דמל רבדו וא) דמלו ןאכ ל''צו ז"י הדמ תודמ
 םיחתפת לע רזחמ היהו ולש ןירטלפל ץוח ואיצוהו רכו ויתוחפשמ תחא סע לקלקש ךלמ ןבל לשמ םש 'יגהו ונקתנ

 : ייכ רב 'יפ ,םהלש : ןילעמ ומצע תא תוסכל .תונליאה לכ לע :םיתלד מילמ .היתלד 8 : 'ןכו ויתוחפש
 תיורבד היתעד :בכגד .אבגג אה 'א תונליא לש ןלוק ועטש ועימשיו ועמשיו טייפ ןמקל שרדה ןכו .ול ןירמוא ויח 0
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 ז אל דכ ,ויה םיטח 'א ריאמ 'ר ,הוחו םדא ונממ ולכאש ןליאה ותוא היה המ [יונו תעדה ץעוו
 קחצי בר רב לאומש כר :יומוי ןמ ןיטיחד אתיפ ארכנ אוהה לכא אל 'מא ןוניא העיד אשנ רכב יוה
 היל רמא ,ץע 'תכ אהו היל רמא ,ןיה ול רמא ,ויה םיטיח רשפיא היל רמא אריעז 'ר הימק אעב
 איצומה רמא הימחנ 'ר ,ןינברו הימחנ 'ר ןונלפתיא אחא רב בקעי 'ר רמא : ןונבל יזראכ ויה תורמתמ
 5 םירה שארב ץראב רב תסיפ יהי איצוהל דיתעש איצומ 'מא ןינברו ,איצוה רככש ץראה ןמ םחל
 תפ אל תפל רמא רח [ימא רב לאומש 'רו קחצי רב אננח 'ר] ןירומא ןירת תפל ,(זט בע םילחת) 'וגו

 יקלי 4 = :('6 סי'עק) נ"'פפ יסנכ לסקיספ |,(י6 ניעק) כ"פ 6סקיקפ ,יל יע ןיכדסנפ ,'6 'פ םוככנ ,6"'כ זעכ וקלי 1
 םונופכ ,'3 '5 סנט "ע ₪ =: 0" "ק ד"ק סילסס טכדע ,'5 "ל סוכככ ,'5 " ו'פ סוכככ 'טוכי  ,'ל יקי כ" סינסמ יכיכע
 :'ז "ס נקע סעוסנפ 6 : 3 6ייק

 ,'כ"אד העיד (כ שנ רבב) שנרבב 2 | ל ךכ [דכ** | י אלד [יוה אל | רמוא | יחד לכאש .כ'אם [ולכאש | כ"א ןליא 1
 בי | כא יומוימ | ך יטיחד .יכא ןיטחד | ְך אשניא [ארבג 5 | א יל ןוניא | א תעד ןב שנרב ,י חעיד שנ רב
 | פ ווה ןיטיחד ,כ'א ווה ןיטח [ 'א אריז | כא ימוק ,ך ימק ,פ [הימק 8 | 'אפ קחצי רב | כדפ . . 'ר .?א [לאומש
 .מרכאפ [איצומה | (ךומסב ןכו) 'א ןמחנ מאד אימחנ | כ'אפ ןונבלה 4 | ייתכהו | כ'אפ ןה | ם היל
 | ך . .איצומה ,םרךכא ץראה ןמ םחל איצומ ,פ [איצומ | כא ץראה ןמ םחל ₪ ,פ [איצוה 5 | ך איצוה

 ,5 [ןירומא | כ ₪ חב ןיגילפ [ןרת 6 | מכאְד ץראה ןמ םהל איצוהל דיתע אוהש ,ךַפ [איצוחל דיתעש

 | מל יל :א ימא . . אנינח 'ר [8ך ימא --אננח ר* | ך יגילפ . . /מ ןיארומא ,א יארומיא

 ייעו הנש קית .ךלהמ ןתרכ אלא ופונ רבד ףוס אל אנת רמאמה םייסמ לודגה ימבו ,ותרוצ שבתשנ א'רפ 'דבו
 ר'הדא ונממ לכאש ןליא םש תוכרבב אתיירב .'וכו ןליאה ותוא היה המ 1 :780 דצו םש שי'זשר תורעהב
 הימ חנ 'ר רכשוו ןייה ןמ תשיו ינש ןיי אלא םדאה לע הללי איבמש רבד ךל ןיאש הי ה ןפג רמוא רי אמ 'ר
 התיה הטה ומוא הדוהי 'ר הנאת הלע ורפתיו 'נש ונקתנ וב ולקלקתנש רבדבש התיה הנאת ומוא
 ףוס דע ונינפלש איגוסה לכו ,םש ןירדהנסו סי'ךב 'יעו ןגד םעט םועטיש דע אמאו אבא תורקל עדוי קוניתה ןיאש
 ויה ןיטיח רמוא ריאמ 'ר ר"'הדא ונממ לכאש ןליא ותוא היה המו םש 'יגהו כ'פ אתקיספב כ'ג הרדסנ השרפה
 םלוכו ויח םינאת רמא יסוי 'ר היה גורתא רמא וכעד אבא 'ר ויח םיבנע רמוא (ויכ הרעה שייייע) יאעלא רב י'ר
 אוה םיכח םירמוא תוירבה תעד וב ןיאש םדא םלועבש גהונב ויה ןיטיח רמאד מ"רד אמעט םהירבדל םעט םיאיבמ
 וב ביתכ קח צי בר רב לאומש ר יומוק אעב אריעז 'ר (יומוי ל'צו) ימא ןמ ןיטיחד אתיפ לכא אלד ןיד
 םש ףסונ ילומרכ י'כב) ץראל וערז תא תורישמ ויהו ןונבל יזראכ תולועו היה תרמתמ לייא ויה ןיטיח תרמא תאו ץע
 ('וכו ןונבלכ שערי ד"הה ץראל ןהיתוריפ תורישמ ויהו ןאכ דוע ל"צש ןאכ א"אב בתכ ןכו ,וירפ ןונבלכ שערי ד'הה
 ורדסנ אל םשו  ,'וכו םלועל תורורמ ואיבהש תולכשאה ןתוא 'וכו שאר יבנע ומיבנע 'וכו יאעליא רב י"רד אמעטו
 שרדה ךשמהב ןוכנל ןאכ ואבוה ולא םירמאמו ,'וכו ןירומא ןירת תפל 'וכו ןוגלפתיא אחא רב בקעי ר"א םירמאמה
 רמוא יסוי 'ר ויה םיטיח רמוא מ"ר אתקיספבו ונינפלש הטישה יפל כ''ג אבוה םש ר"יספבו ,ויה טיטח ןליא ותואד
 םש איגופב ד'המרל ר''בבו ,'וכו חיה גורתא רמוא וכע ןמד אבא 'ר ויה םיבנע רמוא יאעליא 'רב *'ר היה הנאת
 ינש ויח םיבנע 'מא יעלא 'ר ויה םיטח רמא ריאמ 'ר וכו ונממ ו ל כ א ש 'וכו היה המ םש 'גו ןנינפלש רמאמה עטיק
 תורמתמ 4 : אתקיספה י'פע רמאמה קתעוה 76 דומע לודגה 'מבו ,'וכו גורתא אבא ר"'א םלועל תורירמ 'וכו ומיבנע
 הדיתע שרדה 'ב ,א'יק תובותכבו ,ןילועו ןירמתמ יוכו וללה (םיצוקה) םינואציקחה ה'מפ ןמקל ןכו ,הלעמל תולוע .ויה
 רמוא אוה תפה לעש 'ינתמד אקספ לע סש תוכרב 'שוריב הנשנ .'וכו בקעי ר"א  :'וכו הלועו לקדכ רמתתש הטח
 ןמחנ בר ןנברו (אצנגמ ידב היכו ,הימחנ 'ר .ל"צו) ןמחנ בר ןוגלפתיא רמא אחא רב י"ר םש.'גו וכו איצומה
 םירפסה ראשבו לייכב הכו 'וכו ץראה ןמ םחל איצומ ירמא ןנברו ץראה ןמ םחל איצומה רמא (הימחנ 'ר לי'צו)
 ימא ינברו 'וכו איצוה רמא אימחנ 'ר שבתשנ ודו ריפדבו ,אי צו מ 'מא 'נברו 'וכו אי צו מ ה רמא נייר יתנייצש
 הי'כו ,'וכו איצומ 'מא ןנברו 'וכו איצומה רמא ג"ר ןוכנל תייפיו כ"מבו א"'באבו א'אב והיגה רבכ ,יוכו איצומה
 רמוא אוה המ רית םש תוכרב ילבבב הטישה תפלחומו ,'וכו הימחנ 'רכ 'וכו איצומה 'וכו ךירב הימרי 'ר ךומסב
 ,ץראה ןמ םחל איצוהל 'פה שרדב רמאמה אבוה םילהת 'מבו ,'וכו איצומ רמוא הימחנ 'ר ץראה ןמ םחל איצומה
 הי'כ) איצוה אוהש איצומה םימכח וניקתהש ןושל האר רמוא ניר ןינברו הימחנ 'ר אחא רב י"ר םש רמאמה ןונגסו
 תסיפ יהי ינש איצוהל דיתע אוהש (םש 'קליב ה'כ) איצומ ןירמא ןינברו ץראה ןמ םחל (ביסתת 'ר םילהת 'קליב
 עמשמ איצומה שרפמ י'כ ר"'ב 'יפבו ,תייפיב 'יעו שממ םחל ל"ר ויה םיטח מ"ר רמאדכו .איצוה רבכש 5 :'וכו
 הלקלקתנ חרסו םדא אבש ןויכ רמגמ יושע ץראה ןמ אצוי םחלה היה םדאה ארבנש םדוקש איצוה רבכש רבעלש
 םדא ארבנש םדוק רבכ איצוהש 'יפ 'ב א'יכ ןוילגב ףסונ ןכו ,א'יכ ר"'ב 'יפב ה"כ) ןיטח םא יכ האיצוח אלו ץראה
 איצוהל דיתע אוהש דיתעה לע ךרבמו דיתעל עמשמ איצומד איצומ 'מא ןינברו ,('וכו חרסשכו ץראה ןמ םחל אצי
 תלימ ילכו תואקסולג איצותש לארשי ץרא הדיתע םש תובותכו תבשב ושרד ןכו 'וכו תסיפ יהי 'נש ץראה ןמ םחל
 םש י'שרפו) 'וכו עמשמ קיפאד יגילפ אל אמלע ילוכ איצומב קיסמ םש תוכרב ילבבבו ,ץראב רב תסיפ יהי ינש
 יגילפ יכ (הנממ תונהיל אב אוהש ץראה ןמ הזה םחלה איצוה רבכ ירהש ןניעב רבעשלד 'וכו רבכ איצוהש
 איצוטה ינש (איצוהל דיתעש) עמשמ קיפמד איצומה רבס הימחנ 'רו 'וכו עמשמ קיפאד איצומה ירבס ןנבר איצומהב
 ןיא םלאוג אוה רשא ד"מפ ףוס ןמקל םג ושרד דיתע 'ל עמשמ איצומ ינוניבהש ונינפלש שרדה יפכו .'וכו םכתא
 דיתעש םלאוג אוה רשא עמשמ היהש ונווכו 'וכו הדפ יכ אלא 'תכ ןיא 'וכו הדופ יכ .'וכו םלאג רשא אלא 'תכ
 .ןירומא ןירת תפל 6 :46 דצ וכו קיטאממארג 'רבעה רוצ עגערטייב רנילרב ע''יעו תודפל דיתעש הדופו םלאגל
 םושמ ר'הדא אטחש םדוק ןוזמל .התיה אל תפלה תייה תפ אל תפל רמא דה תפל המש הארקנ המל וקלחנ
 הדיתע איה תפ אל תפל רמא הנרחאו איצוה רבכש 'וכו איצומה רמאש הימחנ 'רכו תואקסולג האיצוח ץראהש
 אייתא רמאמה ןונגס 'שוריבו ,איצוהל דיתעש איצומ 'מאד ןינברכו דיתעל תואקסולג איצות ץראהש םושמ תויהל
 אגרחו התיה תפ אל תפל רמא דח ימיא רב לאומש 'רו קחצי רב אנניח 'ר תפל אתווגולפ ןוניאכ אתווגולפ ןיליא
 ג"ל ןכו ג"ר ירבדב איצוה רבכש םדוקה רמאמב ג'ל םשו ,'וכו תסיפ יהי תויהל הדיתע איה תפ אל תפל רמא
 י"בחר וקלחנש ומכ םחלה תכרבב ןינברו ניר וקלחנש שרפל אבו ןינבר ירבדב 'וכו תסיפ יהי איצוחל דיתעש
 ןירוקש תומוקמ שי בקעי רב אייח רי'א אתיא םש בקע אמוחגתבו ,ףיזרהמ 'יפב שיייעו תפ אל תפל שרדב איִבשרו
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 :(איומ היעשי) יתצע שיא קחרמ ץראמ שיע חרזממ ארוק ריהה קוחרמ אבש ותוא תוכזב ,יתוארבל
 רמא ,(₪ ה ביתד) הזה םויה דע םש יהיו רמא תאר המ ךיה [וצי רשא םדאה תא] םש םשיו ה

 (ד ב תישארב) 'ונו םימשה תודלות הלא 'תכ ןוירמ רב קחצי 'ר רמא :וז הריציב דכלבו הירכז רב יול 'ר
 תודלות הלא םה םיחבושמו םיאנ אלא  ,יפוד ןהב ןחי ימו ןסלקמ ןארוב , ןנגמ ימו ןחבשמ ןארוב

 : םארבהב ץראהו םימשה =
 לכ ינפ לע הסופ אוהש ץע ינת [וונו םייחה ץיעו יונו המדאה ןמ םיהלא יי חמצו (₪ | ו

 ,ויתחת ןיגלפתמ תישארב ימ לכו הנש תואמ שמח ךלהמ םייח ץיע יאעליא 'רב הדוהי 'ר רמא ,םייחה
 ותרוכ וליפא אלא הנש תואמ שמח ךלהמ ופונ רבד ףוס אל ייאעליא 'רב הדוהי 'ר םשכ ןדוי 'ר
 | :הנש קית ךלהמ

 ינכטע 'פ טיסט סדנפ ,('ג ר) סיס םס5 'פ סנכ סיכיטס כיט ,'ג 'כ "5 סוככנ 'טוכי ,יכ מכ עוקלי 6 :99 דל ליעל 8
 : נ'פ סככ .וסימס לדפ ,ץיי ייפ '5 סילסס עכדע ,('ד 'ם)

 אוחש | ד ונארבל ,(היעשי) מ"ל ינארבל ,כ*א ותארבל ,ל ותוארבל ,(סש) מ'י'א יתארבל [(םש) ישחח"ל יתוארבל* 1
 [ד וגו* | 5 'ל סארבהב--רמא | אד יל .פ .. ןב [הירכז רב 8 | (םילהת) מפך ותצע .(היעשי) םיאח [יתצע | ך אב
 ,ל יינת ,'א ינאת [י?אחד ינת* 6 | יל ,כ ץראהו [פארכהב ץראהו 5 | כא יל אלא 4 | ל ל .כ"א םארבהב ץראהו

 | יא קית | יועלא | פד רב .כ*א [רב | 5 ריאד 7 | כא יל ,י ךלהמ ,ןֶד חסופ .ן) השופ [הסופ [ כ אינת
 ,5פ [תואמ שמח | ם ופוג | כפ יל רבד | יאעלא | 5 רב .כ?א [רב 8 | ך ויתחתמ [ויתחת" | ?אפ ימימ

 | = כ*אפ תואמ שמח 9 | .כאפד"ל ותרוק ,יִח [ותווכ | אד קית
 שרודו ,חניב ןושל ןביו ח"יפ שיר ןמקל שרורש ומכ הנב ןושל התנב שרוד ילואו ,ר'הדא תא תוארבל
 ינארבל התצעי איס רפסה ףוגב ףסונו ל"יכב הגוה ןכ .יתוארבל 1 :קוחרמ יער ליבשב קוחרמ יערל
 .יתצע :םהרבא לע קדצ הרזממ ריעה ימ 16 דצ ליעל שרדנ ןכו .חרזממ ארוק :קוחרמ אבש ותוא תוכזב
 תז רמאמ איבמ .סש םשיו 2 ;ילג איתו ה"דב י"מב 8 דצ ליעלו ג'חעו ותצע ביתכהו ,יוקה ה"כ
 תא קוספה ףוס לע בסומ "כו ל"וא שרדה ףוסש יפל 'וכו ותוכזב םדאה תא שרדל ומידקה אלו ןאכ
 תז ארקממו ,וכו םש ויהיו בותכ 'ח 'ח א"מבו ,םש ביהדב היכ .םש יהיו :תיפי "עו רצי רש א םדאה
 יאקו 'וכו אוה םלועל הזה סויה דע ביתכד אכיה לכו ביתומ םש ארמגבו) זנגנ ומוקמב ןורא 'ב ג"'נ אמויב ושרד
 דבלבו ז"'ב ל"ר ףיסומ ז'עו ,םלועל םש תויהל ע"'גב םש םדאה תא םשיו םש םש שיזג שרוד ןאכו ,(אתבויתב
 שרודה םש ןכו .הירכז רב יול 'ר 8 :אטח אלו םדאה תא ה"בקה רצי רשאכ ותריציב ראשנ היה םא וז הריציב
 דצ גיח א'הגא 'יעו 'וכו הב הלתנ ןוחריפה השאה דלת אלש דע הירכז רב יול ר'א 'וכו םיהלא ףסא ג'עפ ןמקל
 תא שורדל ןאכ אבוהו 'וגו םימשה תודלות הלא שרדב 99 דצ ליעל ורוקמ הז רמאמ .ןוירמ רב קחצי ר"א :0
 ףסונש רמאמב אתיאש ומכ יתרצש הרוצו יתארבש היירב ואר רמאו ומלועב האגתמ הי'בקה לוכיבכ רצי רשא םדאה
 אבוה אלש הממו ,'וכו רצי רשא ל"ת המ םדאה תא םיהלא ייי רצייו 'תכ ןוירמ רב קחצי רי'א 'יסופדב םש ליעל
 א'יכבו ,פ'יכב אתיל ונינפלש רמאמהו ,י'מב שייייעו רי'ב רקיעמ וניא אוהש כ*'ג חכומ ןאכ הז ןונגסב מ"ביר רמאמ
 ימבו ,השופ "גה 'ה ספ 'ע ךורעבו תשפ מ"למ השופו ,טשפתמ אוהש .הסופ אוהש ץע 6  :ןוילגב םלשוה יב
 המ 'וכו םייח ץעל הרות הלשמנ המל יוכו הב םיקיזחמל איה םייח ץע הישז לותש ץעכ היהו אתיא םש םילהת
 םייחת לכל השורפ הרות ךכ ע''גב םלוע יאב לכל (רבכמ ספדנש םילהת 'מב 'יגהש ומכ שורפ ל'צ) שרופ םייח ץע
 אוה 'וכו אנת רמאמה ףוסו) ויתחת ןיגלפתמ תישארב ימימ לכו 'וכו ךלהמ םייח ץע אגת ב"חועה ייחל ןאיבמו
 יאעלא 'ריב הדוי 'ר רמא הנש תואמ שמח ךלהמ יייח ץע ינת םש ישוריבו ,(בישר תרודהמ םילהת 'מב הפסוה
 כ היהו סעט המו ויתחתמ ןיגלפתמ תישארב ימ גוליפ לכו ותרוכ וליפא אלא (ופונ ל'צ) ופט רבד פוס אל
 ןיגלפתמ תישארב ימימ לכו וכו ךלהמ םייח ץע ינת םש ר"שהשבו 'וכו ןגל םיששמ דחא םייח ץע ינת םימ יגלפ לע
 וכו תיצמת ינת הנש תואמ שמח ךלהמ 'וכו אלא ופונ רבד ףוס אל רמא יאעלא 'רב הדוהי 'ר ויתחתמ ןיאצויו
 ,186 רצ ליעל יימב 'יעו 'וכו ןדעמ םיששב דחא םלועו 'וכו הנש קית ךלהמ ובחרו 'וכו הנש קת םלוע לש וכראו
 םייחה ובש םלועה לכ לע טשפתמ אוהש טייחה לכ ינפ לע הסופ אוהש ץע ונינפלש רמאמה שוריפ ןכש עמשמו
 מ''תיבב) םייחה ןג קרפב שרדנ ןכו ,46 רצו 27 דצ ליעל י'מבו ת'יפיב עייעו םייחח ץע ומכ הנש קית ךלהמ אוחו
 (גייכרת מיירפפ לאומשד אתיירב סע 'ספדנה) ןדע . תכסמבו .'וכו בושיה לכ תדמכ םייחה ץע תדמ (47 דצ היח
 ריפדב ושארב ןמסנו 'כ זמר טוקליב קתעוה א'פ לכו) ןדע ןג לכ לע הסכמ ופונו עצמאב םייחה ץעו אתיא א"פ
 ןותג המח לגלגש םשכ שרדנ (12 דצ אטוז שרדמב אוהו) 18 דצ רעטכעש ז'שר 'צוה ש"הש הדגאבו ,(יע'ג'פ
 'ר תנש ךלהמ המח לגלג דגנכ ןווכמ םייחה ץע 'וא םירחא 'וכו ןדע ןג עצמאב ןותנ םייח ץע ךכ עיקרה עצמאב
 ץעכ היחו 'נש ויתחתמ ןיאצוי תישארב ימ תגוליפ לכו הנש ק"ה םייחח ץע ףא ינש ק"ת המח לגלג חמ 'וא ריאמ
 ריאמ 'ר ויבע אוה המכו ע'ג עצמאב דמוע םייחה ץע ךכ אבוה 76 דומע לודגה 'מבו ,55 דצ שיייעו 'וכ| לותש
 ךלהמ 'מוא םירחא םייחה ץע הנש תואמ עבש ךלהמ רמוא הדוהי 'ר םייחה ץע ךלהמ הנש תואמ עברא רמוא
 תואמ שמח ךלהמ אוה ךכ הנש קית ךלהמ המח לגלג המ המח לגלג דגנכ ןווכמו םייחה ץע הנש תואמ שמח
 לגלגש םשכ סש רי'אסב ןכו ,'וכו לותש ץעכ היהו 'גש ויתחתמ אלא ןיאצוי ןניא תישארב ימימ גוליפ לכו הנש
 ביח טי'תיבב) ןנוכ 'מכו ,'א י"רתב םג 'יעו הנש תואמ שמח ךלהמ םייחה ץע ךכ הנש תואמ שמח ךלהמ המח
 רמאמה קיתעה קידרבו ,'וכו םינש ףלא ןגה רועשו 'וכו הנש קית הובג אוהו ןגה ךותב םייחה ץעו אתיא (28 דצ
 ןכו ,דבלב אל .רבד ףוס אל 8 : םיניבמל רבדה בוט המו וילע .בתכו 'וכו םייחה ץע יעליא ,רב הדוהי ר"א ונינפלש
 'ע ל"תמע 'יעו וכו הער תחת הער וליפא אלא הבוט תחה הער בישמ רבד ףוס אל ח"לפ ןמקל שרדמה ןונגס
 תלגמ לעב םגש םש תוכרב מייפיב "עו ותרו ק וליפא אלא ופוג רבד ףוס אל 'ג ק"דרב .ופוג :ףוס
 ,'וכו ותרוק וליפא אלא הנש ק"ת ךלהמ ופוג ףוס אלו ד"המרל ר"ב םשב איבה 566 דצ איגופ 'סבו ,ןכ סרוג
 רצקה שוריפב א'כו) 'שוריב םג אתיא ות רו כ 'יגהו ,'וכו ךלהמ ותרוק אלא ופונ ףוס אל קיתעה ל"פ ב"ח ג"מבו
 ותרוכ כי'ג ורבו ריפדב ייגה יכ זמר 'קליבו ,תרוכ 'ע 'שה ךורעו נ'חעו ותרופ שבתשנ ויד ר"שהשבו ,(ותרוק םש



 ו מ מ 0 0

 7 ה ב ומ חשרפ תישארב

 ,הניגה לכ תא הקשמו הנינב הנותנ איהש יניפכ הדוהי 'רד היתעד לע  ,בקרת התוש רוכ תיב תיצמת
 היבקה ריאה ירופיצד ןנח יר רמא ,דחא ארקמ אלאול ןיא יסוי 'רו ,תוירקמ ינש ול שי הדוהי 'ר אהו
 התברעו ןדעכ הרבדמ םשייו הז הז יאו  ,ןיבג לע עירכמ רחא ארקמ ול אצמו יסוי ירלש ויניע
 :((ג אנ היעשי) י*י ןגכ

 ג 5 םדא םדוק אלא וניאו ,םלועה תיירבל םרוק רוכס תא ינמחנ רב לאומש 'ר רמא םדקמ
 ברקב תועושי לעופ םדקמ יכלמ םיהלאו ריהה ישילשב ןדע ןג ,יששב ארבנ םדא ,ןושארה
 : לועפל יתדמע אלש דע םרוק ירכש היכקה יל ןיקתהש הבט הלעפ .(גי רע םילהת) ץראה

 ד םישת םוש רמא תאד המ ךיה ותוא הליע 'א הדוהי 'ר  הימחנ ירו הרוהי יר םש םשיו
 : םיחרוא ןימוהו הרועס השעש ךלמל ,ותוא החיפ .'א הימחנ 'ר .(ט זי סירוב ךלמ ךילע

 10קוחרמ יעירל התנב ימוקו יתבש התעדי התא ריהה ,םהרבא לש ותוכב םדאה תא
 התצעי תוכז וז יאב קוחרמ יערל התנב ,הכותמ יפוריט ימוקו ,ןדע ןנ ךותב יתבש (ב טלק םילהת)

 101 75 96 ד5 78 75 19 75 6 דל ליעל "עו ," "ק ד"ע סילקפ יכוכע 'קלי ,י"סס 'כ סילספ 'קלי ,'כ זפכ טוקני 5
 יכיכמ 'קלי | ,זיפפס 'כ | סילספ 'קני ,סע עוקלי ,כ"טו 180 ד5 ליעל 10 | : ז"עפ ןטקל  ,יכ ופכ טוקלי 8 = : ש"כפ ףוס ןטקלו
 :'6 "סם טילק סילספ. טיי וע סיעשי ,

 | מ (פש) ייאפדל יפוי [ירב כל הדוהי* | מ (פש) יא יר תעד | פ לעו | מ (םש) ירבככ אד תיצמחמ ,יפ [תיצמת 1
 הנותנ איהו הניגה לכ תא חקשמ [הניגה--תנותנ |  ם ןיעמ ,מ תאזה . . .'א וז הגיפכ ,2 וזה יגיפכ ,ץ) יגיפל

 | כ ןנחוי .(םש) יאנינח .אפְד ןינח .מ [ןנה | אל תחא [מיכפְד דחא* | תוארקמ 2 | עכ 'ל לכ | מ הניגב
 ,2'א הז הזיאו ."א הז הז הז יאו | מו יל ויבג לע | מפ יל ,יִכְד רחא .(םש) יא [דחא 8 | מ?א ירפצד
 ותיירב ,(סש) יא םלוע לש ותיירבל ,פ [סלועה תיירבל | פד ןמחנ ,(םילהת) יא [יכטחנ 5 | פ הזיא ,מ הזיאו

 [ודע | מיאחפ ןגו 6 | מ (סש) יכא םדא לש ותיירבל ,ך םדאל ,יפ [םדא | ל הניאו [מיכאד וניאו* | מיכ .
 [פ הבט* | יי אלעופ אה .'ך אלעופ ,מ?ךכא אלעפ7 | פל שדקב [יאדיל םדקמ* | מו אובנ ₪

 | ייל היבקה | .ם ול . . ,ירכא יל דימעהש ,ך ול . . ,פ [יל ןיקתהש | ?י אבוט ,ל הבוט :.מרכאד אגט
 [יכאד ךילע* 9 | ?ך איוליע ,כא היוליע [ותוא הליע | כא 'מא ,י'אפְד רמוא 8 | ירד יל .כאז [םדוק
 ךכ . - ,יכא חרוא .חחפ [םיחווא | כאפ ןמיו | ח ₪ לשמ [ךלמל | כ'אד רמא .י'א רמוא | ל יל
 יערל | | = (ייעשי) מיכ תנב | תערי | 1אזךפ סהרבא תוכזב | ךך םדא [םדאהל10 | ך היבקה ןימזה
 |  תצעי 11 | יכפ חזיאב :א הז יאב | מ (םילהת) וכ תנב 1

 תיצמתמ ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנו ביתכהו קיתעה יז רעש הדיקעבו ,'וכו הקשמו הניגה ךות הנותנ איהש
 שרפמ ל'יכ ןוילגבו ,'וכו וז הגיפכ הדוהי יר תעד לע בקרת התשת (לאקזחי יקליו יבו 'א אייכ ייגכ אוהו) רוכ תיב
 םימ תוניע ימלשורי םוגרת איבה ר'פדב ספדנבו טייכ ר''ב 'יפבו ,השוריפב 'ינה ריטה םייכבו ,ןייעמ ('יגיפכ ןוכנל
 תיצמת ינת םש "יישהשב .תיצמת 1 :  םש תרחא "יג ונינפלו ,'ב גפ 'ע ךורעב ה"כו ןיימד (ןיגפ) ןיגיפ (ז'כ ויט תומש)
 ולוכ םלועה לכ ל"בירא םש תינעתבו ,'וכו רועיש הל ןיא ןדעו ןדעב םיששמ דחא םלועו 'וכו התוש בקרת רוכ
 דחא םלועו 'וכו רי'ת בקרת התוש רוכ תיב תיצמ תמ אנת 'וגו ןדעמ אצוי רהנו ינש התוש אוה ע"ג תיצמתמ
 דצ ליעל היכו .תוירקמ 2 :רועיש הל ןיא ןדע אי'יו רועיש הל ןיא סנהיג א'יו 'וכו ןדעל 'סמ דחא ןגו ןגב םיששמ
 דחא ארקמ ול אצמו ייגהו ,'וכו ד ח א ארקמ אלא ול ןיא יתחגהו ,ארקמ יע ל'תמעו נ"חעו ימלשוריה ןונגפכ אוהו 0
 בותכה הושה ךכיפלו הברע םוקממ לודג רבדמ רב 'יפב שרפמ .'וכו הרבדמ םשיו 8 : הדיקעבו ק"דרב םג אתיא
 ליעל י"מב יתנייצש תודגאב שרדנש ומכ .'וכו םדוק רובס תא 5 :ןטקל ןטקו לודגל לודג ןגל הברעו ןדעל רבדמ
 םג בתכ ןכו (?סליקא םגרת ןכו ןימדקלמ םדקמ םגרת סולקנאו ,םלוע תיירב םדק י"רתב םגרותמש ומכו 6 דצ
 ןכו :,ישילשב עי'גו א'כפ ףוס ןמקל אתיא ןכו 101 דצו 96 דצ ליעל שרדנ נ'בשר תטישכו ,וישורפב סומינוריה '

 םדוק |: 120 דצ ג"מ קלה ה"מו 128 דצ גיה דיורד "עו ירוסה םרפא בתכ ןכו ביפ םילבויה יסב רבכ אצמנ
 פ'יכו ל"יכב | .'וכו םדקמ יכלמ 6 |: ת'פי 'יעו םדאה תא םיהלא י'* רצייו וינפלש ארקמא בסומ םדקמו .ר"'תדא
 לעופ םדקמ הטמל ךשמנש םדקמ שרודו ,יטיש יניב ל"יכב הגומ רבכו ה'כ היס םילהת י'פע שדקב יכלמ שבתשנ
 ל"יכ תביתכ יפל) הבט יתהגה .הבט הלעפ 7 | ; התיירב םדוק אלו ץראה רבכ התיהש ןמזב ץראה ברקב תועושי
 הלעפל יד איי טיפ תבש ישוריבו ,'וכו הבט הלעפל ןיירק ןמת טיילפ ףוס ל"יכב ןמקל ןכו (תובית יפוסב א"הב
 אלעופ ואר היגה כ"מבו ,יל ןיקתההש א'אב הגומו וכוול ןיקתהש אבט הלעפ אתיא ו'דבו ר'פדבו ,אבט
 ושרד ןכו .םש םשח8 | :יל וטימשה םירחא 'יסופדבו ,'חרז"'מש אקארק 'דב ספדנ ןכו ,יל ןיקתהש אבט
 : וכו ותוא התיפ 'א הימחנ 'ר 'וכו ותוא הליע 'א הדוהי 'ר םדאה תא וכו הקיו זיטפ ןמקל נירו י"ר
 ,('ז 'כ חימרי) י"י ינתיתפ מ"למ | .ותוא התיפ 9 :'וכו םישת םוש א"דמה תוממורו יוליע ןושל .ותוא הליע
 אלמ לדגמ 61 דצ ליעל םומאמ ןכו .'וכו השעש ךלמל ע"גב ול ןיכהש בוט לכמ לכאיש ותוא התיפ ה"בקה
 םע הז ןויערו ,'רוכו ןיחרואה תא ןמיזו הדועס השעש ךלמל 78 דצו יוכו וילעבל היינה המ םיחרוא ול ןיאו בוט לכ
 ןהכ 'חה ריעה סויזורבמאו אסיגמ ראגערג לצא תואמגודה לעו ,ה"כפ םלועה תכאלמב ןוליפ לצא רבכ אצמנ ולשמ
 ןימזח ךכ וירחאלש רמאמה םע רמאמה ורבחו ופיסוהו וערג םיסופדבו ;91 דצ םש אובמבו 26 דצ א'ח ןוליפ ירפסב
 םהרבא לש ותוכזב םדאה תא 'וכו רצייו 180 דצ ליעל ושרד ןכו .םדאה תא 10 : ל"דרה 'יחב םג 'יעו םדא תא הי'בקה
 רוחא קוספ ושרד ח'פ שיר ליעלו ,תיוצ הי'דב י"מב 98 דצ ליעל 'יעו לייכב ה"כ  .התעדי התא :י"מב שיייעו
 ףוסב ופסותינש תודגאה ןמ אוהש טילק רמזמ םילהת שרדמבו ,ר"הדא לע כ"ג רומזמ ותואבש 'וכו ינתרצ םדקו
 .התצעי 11 :'ה הרעהב רעבאב שיר םש שימ "עו ורומא ר"הדא הזה רומזמה רמוא הדוהי 'ו אתיא רפסה
 אבש העשב תרשה יכאלמב וא ובלב ךלמנש ח"פ ליעל ורמאש המל ןווכשש רשפאו ,התצעי התגב שרוד

 ג) חָמְקָ"- | ?) 4ח6 עמ.
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 ץעו פדהו הטיש ווא וכדמב ןתא דיהה העבש אלא םלוכמ חבושמ ךל ןיאו ןה םיורא ינימ דיכ
 ,התרב שורב ,השלש רמא יר ,(טי אמ היעשי) וידחי רושאתו רהדת שורב הברעב םישא ןמש
 ופיסוה .ןלוכמ רשואמ אוהש 'מא ןינבר ,רושאת ותוא ארוק המל ,סוסקיפ רושאת ,הרדא רהדת
 : סוולא םינומלא ,יבלוד ןינומרע ,ןיטולב ןינולא  ,ןינומלא ןינומרע ןינולא ,השלש דוע םהילע

 120םיהלא ןנב רשא ןדע יצע לכ וב ואנקיו 'תכד ןרעמ לודנ ןנ 'א הרוהי יר ןדעב ;
 י*י עמיו .ינש ןנמ הלורנ ןדע יא יסוי יר .(גי חכ םש) תייה םיהלא ןנ ןדעב רמואו (מ אל לאקזחי)
 יסוי 'רד היתעד לע ,ןנה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנו 'תכהו ,'ונו ןדעב ןנ םיהלא

 ומ "יס סטוכמ ב" סעומנס | ,'כ 'פ 3'3 | ,'3 ס"כ םינעס ,'ס זיפ סכוק ,'6 גיכ סיכ ,'ד "5 זיפ (ףוק םונופכ 'טוכי 1
 "כ 6: 'ב "כ סיעטי יכיכפ 'קל. ,ס"פט 'כ לסקוסי יקל ,יכ כ עוקל 6 |: (י6 ט"ע) ספוכס ליקזסו ,יע "ק סט סמוסנס
 : (יפ 'ף) סיס סמל 'פ סנכ סיכיטס כיט ,'ל ד*5 סיספפ ,'5 '" םינעס ,'ג '3 ס"פ סוככנ 'טוכ*

 5ב

 . /ם [הבשמ | כיל .'א סניאו .מ'א ןיאו [ךל ןיאו | םכ העבראו םירשע ,57 םירשעו העברא .א'ך [רימ 1
 --סדה* | אפוד ז [הש | כ ל אלא | א 'ל סלוכמ | כ ןיחכושמו ,מא ןיז 4, םיחבושמ
 תשלש --.'ר) שא אחא 'ר / ₪ ןנחוי 'ר [רפ | דל הגו ,5ּ רושאתו . . תברעב ןתאו ןמש ץעו סדה ["ל וידחי

 ,ע ןינוסקפ .מ ןיד .?אד ןוניסקפ | ארדא 8 | כ אתה ,א התורב ,מפ אתרב | 'אד 'ג .?אפ [השל | (כ יל

 ,ם ירמא . . .?א ןירמא ןינבר [ימא ןינבר | מעפ ומש ארקנ [ותוא אווק | מכאפד המלו .ע [המל | כ ןוניקספ
 | 'אד 'ג .כ'א [השלש 4 | מ -. אנאת [ופיסוה | ץ) םיזרא ינימ לכמ [ןלוכמ | עפַד 'ל ,א ירמא . . ,כ ןירמא ןכבר
 | עכאדפיה .'ד [ןינולא | כאדפיה ,!ך יגומלא | ,ךפוה ,!ךיינומרא ,כ'א סיד ,?א [ןינומיע | כאָד סיד ,!ך"ינולא
 | 'א סולוד .*אסובלוד ,כ סוולד [סוולא | ךןיבליד .?א סיד ,'א ןיבלוד | ךסו- !ך/ינומרא ,א םינומרע | כ 'א םיטולב
 | שאם והואנקיו .יכא'ד [וב ואנקיו | יא רמא .מכפְד רמוא | מ (לאקזחי) יִאְד :-. יסוי 'רו הדוהי 'ר [חדוהי 'ר 5

 אהו7 | מ (סש) יפפ לדג | רמוא | ך ל .םי'א [תיה 6 | פל ,י ןגב רשא .םכא [םיהלא--רשא
 + | (פש) יא ל .מ 57 הדוהי ירד . . לע [יבכ"ל יסוי ירד היתעד לע* | לוגו [ןגה תא** | (םש) יד 'יתכ

 אניברוש רושאת אגאש רהדת אתרב שורב 'וכו אזרא זרא וידחי רושאתו 'וכו ןתא 'גש םה םיזרא ינימ הרשע בר
 'וכו יטולב םינומלא ימטוב םינולא ןיגומלא םינומלא םינולא םחילע ופיסוה רמא ימיד בר אתא יכ יוה העבש ינה
 (ןמחנ) ינמחנ רב לאומש ר"א אמוחנת ישרדמבו ,'וכו יבלוד םינומרע וכו ןיגומלא םינומרע םינורא ירמאד אכיא
 :שייויע 'וכו רהדת (ןיטלא) ןייטלא שורב ודחי רושאתו 'וכו ןתא רמאנש 'ז אלא רחבנ אל םלכמו ויה םיזרא ינימ ד"כ-
 :59 רצ ןעמאננעצנאלפ ףעלו 181 דצ איה עגערטייב שקז ייעו ולובי אל ןהילע רשא תונליא יגימ 'ולכ .םיזרא ינימ 1
 םש 'שוריב תומילשב קוספה אבומ ןכו .ל"יכב הגומש ומכ קוספה יתמלשהו ,ןלוכמ בותכה ןשריפש .העבש אלא
 בותכה ןדורפהו  ,'וכו רהדת שורב הברעב םישא קוספה ףוסב םיונמה .השלש 2 :אמוחנת ישרדמבו הייר ילבבבו
 ןונכלה דובכ ארקב םדבל ונמנ ןה םגו ןלוכמ רשואמ ןורחאהו םינושארה 'דה ןמ דוע םיחבושמ ןהש יפל ראשה ןמ
 ,נ"חעו רמואה םש טמשנ ליייכבו ,תייפי 'יעו (ג'י 'ס היעשי) ישדקמ סוקמ ראפל ודחי רושאתו רהדת שורב אבי ךילא
 ,"כו מא ןינבר רושאת ותוא ארוק המל שרדה 'שוריב אתיל ןכו ,השלש רמא י'ר גיל אמוחנת ישרדמכו 'שוריבו
 שורב : אמוחנתה י"פע ןכ קיתעה ןסקפ 'ע ךורעבש רשפאו ,םיזרא ינימ לכמ רשואמ אוהש ייגה אמוחנח ימבו
 רהרתו ,82 דצ םש פעל 'יעו (זיי 'א ש"הש) םיתורב ארקמב ןכו .(!התורב 'יגח םג הנוכנו ,ו'דבו ר"פדב ה"כו .התרב
 םג אתיא כ'יכ 'יגכו ,68 רצ שייייעו ("ןוניסקפ ןכו ('י"ל .סוסקיפ 8 : 41 דצ שיייעו שרפתנ אל (ארדא) הרדא
 .ןייעב 'ינומרע. כ"יכו 'ב\ 'א א"יכב םגו ,םינומרע ימלשוריבו ,ל"וכב ה"כ .ןינומרע 4 :  ןיניקספ 'א א"מ ג"פ אמוי 'שוריב
 (*הטולב ('ח היל תישארב) ןולאה 'ב יירתב םגרותמ ןכו .ןיטולב : םימעפה יתשב 'ינומרא םיסופדבו .ארקסב ןומרע ןכו
 = תיכו | .יבלוד | :72 רצ אטולב 'ע םש ףעלו טולב 'עו פוולא 'ע ךורע 'יעו ןיטולב (ר זיכ לאקזחי) םינולא 'גרתו
 זול חל הנבל לקמ שרפמ ל/ייכב גיעפ ףופ ןמקלו ,107 ךצ אבלוד 'ע םש פעלו ג'חעו םש ה"'רו 'שוריב (*יבלוד
 סש ישוריבו ,סוולא 'ע ךורעבו ו"דבו ר"פדב סוולא היכו .סוולא : שייייענ בולדו זולדו בוטר רווח ארטוח ןומרעו
 סיורק לצאו 295 דצ םש פעל 'יעו םימדוקה לכו םיגומלא ומכ םיבו ןושל אוה יכ ןאכ ל'צכו ("םיולא
 לודג ןגהו 2 לש ןדעב תייה םיהלא ןג ןדָעב אוקמ עמשמ ןכו ןגב היח ןדעש ירה .וכו ןגב רשא 5 :91 דצ
 כ'מבו ,םיהלא ןג ןדעב רמואו אתיא םש םג ךא ,םיהלאה ןגב רשא ןושארה קוספה ףוס רסח וידו ר'פדכו ,ןדעמ
 /ןושארה קוספת םילשהל ותנווכו ('ח-זימש אקארק יד שרדמב כימב ה"כ) םיהלא ןגב רשא ןדע יצע לכ ג'ה בתכ
 יר אתו ךומסב השקמש המל ושיגרה אלו 'וכו ןג ןדעב רמואו וטימשהו םיהלא ןגב רשא וירחא ופיסוה םיסיפדמחו
 תומוקמה ינשב 'קליבו כייכו 'ב א"יכבו ריפדב םג אתיא לייכב ומכו ,ויזרחמ ייפב סג 'יעו תוארקמ ינש ול שי הדוהי
 רשא ןדע יצע לכ והאנקיו בותכ ארקמבו ,םי ה ל א ןגב רשא כי'ג יריכמ יקליו כייכו 'בו 'א א'יכבו ,וב ואגקיו
 אצוי רהנו 'תכהו 7 :ןנינפלש רמאמה לכ קתעוה םשו ,עטיו 'פל קידרב ןוכנל אְבוה ןכו ,ל"צכו םיהלאה ןגב
 לע ינשמו ,הכותב ןגו ןגס הלודג ןדע רטאד יסו' 'רל אישקו ןגה תא הקשמו ןדעל ץוח אצויש עמשמו .ןדעמ
 2 תיב תיצמתש ומכ הכותבש ןגה התוש ןדע תיצמת ושוריפ 'וכו אצוי רהנו רמולכ רכו תיצמת 'סוי 'ר ד היתעד
 2 קיזחמ רוכתש רוכב םיששמ רחא אוהו בקותל היתש ידכ םחב שי רוכ תיבמ םיצצובה םימהש התוש בקרת רוכ
 ומכ ןדעל םיששמ רחא ןגה ןכו (בקרת 'ע ךורעו ריב 'יפב ייע)) ןיבק 'ג אוה בקרתו ןיכק 'ר האס לכו ןיאס יל
 ןגה תא תוקשהל ןדעמ אצוי רהנו ןדעל םיששמ דחא ןגה ןגל םיששמ דחא םייח ץע יגת םש ימלשוריב אתיאש
 רהנו ךכ הניגה לכ תא הקשמו הניגב הנותנ איהש יגיפכ הדו חי 'ר ד היתעד לעו ,'וכו חתוש בקרת רוכ תיצמת
 ןדעב ןג הדותי 'ר שרודש רשפא יוכו עטו ארקבו ,ןדעמ לודג אוהש ןגה לכ תא הקשמו ןגה ךותבש ןדעמ אצוי
 7 תדוהי 'רד היתעד לע יריכמ 'קליו שייכו ו"דו ר"פדבו ל"יכב איה תשבושמ אתקיתע "גו ,וכותבש ןדע םע ןג
 יש לייכבו ,רכו (הגיפכ) יגיפכ יסוי 'רד תיתעד לע לאקזחי 'קליבו 'א אייכב םג ךומסבו 'וכו (תיצמתמ) תיצמת
 8 ת"פיבו א"באבו א"אב ןכ .והיגה רבכו ,יתחגת ןכו תומשה ףילההל ךירצש יאו 'ב תויתוא י'ע יטיש יניב חגומ
 הזה יגיפכ הרוהי 'רד דיע 'וכו תיצמתמ יסו' ירד ריע ק"דרב םג אבוה תיתיטאה ייגכו ,וירחא וסיפדה ןכו כיימבו

 5) (27קז6886. ?) ח0606, 2ט08980ו. *) ה06עסע. *) 14100. *) 1208ם6. *) 446, 4.1001.
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 ומ השרפ

 א תעטמב אלמ םש ריכזמ אוה המל ימא יי תינד ןדעב ןנ םיהלא יי עטיו (ח ב
 ךיוצ םדא המא יעממ הרצונ אלש דע םדוק ,ןוויכ הכירצ איה התייוב תליחתמש ,וזה
 'ר רמא (וט דק םילהת) עטנ רשא ןונבל יזרא י"י יצע ועבשי ריהה : היתוחור תא ןיוכל
 ,רת י"י יצע ועבשי  ריהה ןדע ןג ךותב ןלתשו היבקה ןרקעו ויה םיבגח ינרקכ הנינח
 יואר םלועה היה אל ןנחוי 'ר רמא ,ןתעטמ ועבשי ןהימימ ועבשי ןהייח ועבשי הנינח 'ר רמא
 ,ןוגנבל יזרא י"י יצע ועבשי דיהה שדקמה תיב ליבשב וארכנ המל םיזרא = ,םיזראב שמתשיל
 ןתנוי יר םשב ןמחנ רב לאומש יר : (הכ גסירבד) ןוגבלהו הוח בוטה רהה רמא תאד ךיה ןונבל

 סיעשי יכיכמ .'קלי : ג'י "ים דק סילספ טכדע 5 | : נ"ספס 'כ סילספ 'קלי 8 |: 'ג "כ סיעטי יכיכמ 'קכי ,יכ זפכ 'קני 1
 ןנספלו יו ייפ סיכנד דלק 'יפ קסכפ יכפק ,נ"'פ .קלמעד 'פע סלטב סתליכע 7 : "עפ ןעקמ ייעו ,יפ ייק ס"לפ סנכ םועס ,טיי ספ
 : ז"פ .כ"וכ דיפ "וכ כ"כד6 ,'3 יס ס''פ סבכ סלקיו ,(יס '6) .סיכ5 ויס 'פ יפבכ סכיפ ,'צ וכ ןיטינ ,'3 ט"5 סעש ,םייכ ייפ

 [יכ'אפ תעטמב* | ייל אוה | יאני | פאר .מֶד 'ר יבד ,פ יר תיבד [תיגד | יכאְ םדקמ = .מ [ןדעג 1

 | יילדע | םכא ל פדוק | ךןןווכ ,פ ןויכ [םיר'א ןוויכ * | מכאר ןגה .פ תאז ,י וז 2 | מד תעיטנב ,ל תעממכ
 ןיוקועו [מיִד היבקה ןרקעו* | ם ןרקיע ₪. [ויה 4 | י ןווכל 8 | ₪ הכירצ איה [ךירצ םדא | * אצי [הרצונ

 | מ .(םילהת) ירכאפ ןדע ןגב |  *א ןלתושו | *א ןרקע .'א ןרקעו :פ ןרקע חיבקהו ,'ך . . ןוקיעו ,ל . .
 [ועבשי | יד פה- :מ"רךאפ [ןהימימ | .ך ןהימי .י'אד םהד .ם'אפ [ןהיח 5 | מיכאד 'ל .ם [דיהה
 [ליבשב* | ך אלא וארבנ אלש ,מ*א וארבנ המלו | יל םיזרא | שמתשהל 6 = | יא אנינה [ןנחוי | י ןיעבש
 |  ?א ינטחנ | םיאפ יל ,ָך שדקמה תיב אלא ןונבל ןיאו [ןונבל 7 | ך ךרוצל

 ישוריב ה"כו .ייני תיבד 1 :  ג'יפ שיר 118 דצ ליעל שיימ םג 'ועו דיי השרפ 'בו יא אייכב .וט השרפ
 יזפ ןב הדוהי 'ר 'יגה אצנגמ 'ד 'שוריבו) 'וכו יאני תיבד םשב יבר 'וכו רמא יאני תיבד 'א רד" טיפ תוכרב
 יר יבד 'א הי'כ חייפ ןיבוריע ישוריו 'וכו ןידבע יאני 'ר תיבד 'ב 'י ו"פ םשו ,(ביעפ ףוס ןמקל ייעו ,יאני ריישב
 :115 רצ ליעל 'יעו םיהלא יי: .אלמ םש | :'ב ג"ק י"הבמו נ"חעו 'וכו יאגי 'ר תיבדמ ןועמשו 'וכו ורמא יאני
 םימרכ תעטמל לייפ שיר ןמקלו ןתעטמ ועבשי ךומסב ןכו ,נ"חעו ןגה תעיטנב 'ולכ וזה העיטנב .וזח תעטמב
 התיהש לוכיבכ וז תעטמ לע אלמ םש ריכזה ךכלו .ןוויכ הכירצ 5 :םרכ לש תעטמכ ('ג יב) חופתכ 'פ רישהשבו
 ליעלו וכו יתדמע אלש דע םדוק 187 רצ ןמקל ןושלה ןונגס ןכו .אלש דע םדוק : (רייב 'יפ) היבקה ינפל הלודג חנוכ
 וכו המא יעממ 'וכו דע םדוק רמא ךכלו ר"'ב 'יפב שרפמו ,תעטמה .הרצונ :'וכו הרצונ אלש דע םדוק 69 דצ
 ןמא אוה ןהלש תוריפו (טיייכב ה'כ) חברה ןינימ ראשו הרמת יניערג ומכ ןהיניערגמ ןהש הברה תועיטנ שוש יפל
 : 'א ג'מק תבשו כ'מב 'יעו (רמאמה לכ שבתשנ ספדנבו ,אייכ .ר'ב "יפב ה"כ) ןמא בגא הל לטלטמ ןנירמאדכ
 ע*פב רמאמ הז .ועבשי ד"הה | :ת''פיב 'יעו טשפתתו הישרש חלשת םוקמ הזיא דע ןווכל ךירצש .היתוחור תא 8
 הלחתב ויה םיבגח ינרקכ ח'ר שירדו עטנ רשא 'וכו יצע ועבשי בותכה י'פע ןאכ בותכש "וכו ע טי ו שרפל אבו
 ןכו) "וגו י*י יצ ע ועבשי דתה י'' יצע םארק ךכיפלו רבדמ בותכה עי'ג יצעבו ,עייג ךותב ןלתשו הייבקח ןרקעו
 יצע ועבשי ד'הה רי'ב. ייפב קחודב שרפמש ומכ וינפל ךשמנ וניא רמאמהו ,(ןדע ןגב י'י יצע םש םילהת יישריפ
 וכו עטיו ספדנה רב ייפבש ינשה '"יפב שרפמש ומכ אלא ,ולדגו וחילצה ךכיפלו ןמוקמ תא הי'בקח ןוויכש 'וכו
 אלא ארביו רמול ול היה 'ה ע טי ו רמאנ ךכל ע'גב ןלתשו ןתיירב םוקממ ןלטנ 'וכו םיאורב ויה רבכש תועיטנ
 ד'הה רייבב ל'זר ורמאש והז העיטנ ךירצ עטונה 'וכו עטיו אלא חמציו רמא אל עטיו יטאנקרה 'יפ ןכו ,'וכו ןלטנ
 רחא םוקממ תונליאה איבתש עטינ םעט ןיאו ץ'במרח בתכ הז שרד דגנו ,עי'גב ןלתשו 'וכו אנינח ר"א 'וכו ועבשי
 בגא ךרדב ןאכ ואבוה 'וכו םיזואב שמתשיל יואר םלועה היה אל 'וכו ןהייח ועבשי םירמאמהו ,'וכו םש ןעטנו
 :ןבירחמו ח'דב 28 דצ ליעל +מב "יעו (דוקנו ןירקועו בותכ ל"יכב .ןרקעו 4 :'וכו ןונבל יזרא 'וכו ועבשי יפה שרדב
 יפב םילהת 'מב ורדסנ וירחאלשו הז רמאמו ,יטאנקרבו- ייחב וניברבו ץ"במרב אבוה רמאמה .הנינח 'ר רמא 5
 םש שרפמו ןהימי רי'ב 'יפב 'ינח ןכו ןתעטמ ועבשי ם הי מי ועבשי םהימימ ועבשי םש 'יגהו 'וכו יצע ועבשי
 םימ םיעבש ויהיש 'וכו םהימימ ועבשי  'וכו םימי עבשו ןקז 'תכדכ םימיב העיבש וניצמ ןכש יוכו םימי ךרוא ויחיש
 רמולכ ןתעטמ ועבשי יוכו (זיט יל ילשמ) םימ העבש אל ץרא 'תכדכ םימב העיבש ןכ ומכ וניצמש 'וכו םכרצ לכ
 ר"א :עטנ רשא 'וכו יצע ועבשי העיטנב העיבש שי ומצע קוספב ןכש 'וכו ןתומכ ויהי ןהמ ןיעטונ ויהיש העיטנ לכ
 ליבשב ארבנ המל בהז בהזב שמתשיל יואר םלועה חיה אל שיקל ןב ןועמש רי'א ז'טפ ןמקל שרדח ןונגס ןכו .ןנחוי
 שמתשהל יואר םלועה היה אל א נ י ג ח רייא 'יגה םש ר"יומשבו ,'וכו תזח בוטה רחה אדמה בוט איהה ץראה בהזו ק"מהב
 בומח רהה יוכו ק"מהב אלא ןונבל ןיאו יוכו ועבשי ינש קימהב ליבשבו ןכשמה ליבשב אלא וארבנ אל אלא םיזראב
 (םיואר 'יגה רבכמ ספדנש םילהת 'מב) םיבירצ םיזרא ויה אל אנינ ח ר"א םש םילהת 'מב ןכו ,ןונבלחו הזה
 ןב י"ר אוה שדקמה תיב הז ןונבל שרדה לעבש רעיש 28 ךצ א"ח ת"חגאבו .נ"חעו 'וכו וארבג המלו תוארגהל
 ,ןתנוי ר םשב ני'בשר רמא םש ריומשב היכו .'וכו ןמחנ רב לאומש 'ר 7 : הייכ 'ג םירבד י"רתו אית ע"יעו .יאכז
 תובותכ ישוריבו ,ןמש ץעו יוכו ןתא 'נש העבש אלא ןלוכמ חבושמ ךל ןיאו יוכו ינימ ד'כ רמאמה שאר קר אתיא םשו
 רבדמב ןתא ד'הה דבלב עבש אלא בותכה שריפ אל ןלוכמו ןה םיזרא ינימ םירשעו העברא אמתס הל םירג םש
 םיגומלא םינומרע םינולא ןהילע ופיסוה הניסקיפ רושאתו ארדא רהדת אתרב שורב וידחי רושאתו 'וכו 'טיש זרא
 יב ירמא 'וכו ןה םיזרא יגימ 'ד הדוהי בר רמא אתיא םש ה"'רבו ,םיולא םיגומלא יבלוד םינומרע םיטולב םינולא

 = ל ןיבקוו
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 הנינח 'ר םשב יול 'ר ,ןלעמלמ םייח ול תבאושו הלוע איה ןשי םדאש העשבו ףוגה תא האלממ
 ללהת המשנה לכ סעט המ היבקהל סלקל ךירצ םשונ םדאש המשנו המשנ לכ לע  ,היילע תרזח
 :המשנו המשנ לכ לע (ו נק םילחת) הי

 ונממ וריבעהו רזח ,היחכ ץקוע ול השעש רמלמ רומא 'רב הדוהי היח שפנל םדאה יהיו
 ברד היתעד אוה ,סיגנ אל יעל אל ןיאד ומצע ינפב ררוחמ רבע ואשע רמא אנוה בר = ,ודובכ ינפמ
 ןייעל  ,םוק לכוא אל ידי יב (די א הכיא) םוק לכוא אל ידיב ייי יננתנ .אנוה בר רמאד אנוה
 ,שפנ המשנ השוע אוה ןאכ ןינכרד ןוהרכח הנינח ירד הינתח לאומש 'ר  :יטמ אלו אילילבו אממיב
 רמול רומלת ,ןאכ ןלהל רומאה תאו ןלהל ןאכ רומאה תא ןתיל ןינמ ,חור המשנ השוע אוה ןלהלו
 : הוש הריזגל םייח םייח

 :(זיי ינ) סייסס םפ יפלנטו 'פ םלסק טכדע ,(דייי יס) יננפכ 'פ יסנכ סכיל 5 :'כ זעכ עוקלי 6 :פ"פסמ יכ סילסס עוקלי 8
 : 355 ףוק ןעקל ,סט ץעוקלי 7

 | י אוהש ,מ סדאתש | מא ףוגה לכ .יכ'אפד ףוגה לכ תא | ₪ אלמ :כ"אל אלטמ [מי"אחְ האלממ* 1
 ₪ הלועו תרזוח ,ך"ל וילע תרזוח ,ז הילע תרזוח [היילע תרזח 2 | אנינח | * הלעמל .מזחפ הלעמלמ
 מ (םש) יכ?אז] המישנו המישנ ,'אָפ [המשנו המשנ | יִד לעו .מכאהפ [לע | מ (םילהת) יד יל ,א תרזוח
 --לע8 | (םש) ירמאנש ,ך אמעט יאמ ,ם 'תכד סעט המ ,יכ םעט המו | איל המשנו--םדאש | ' המישנ

 | (סש) י יל ,'ָך הי ללהת המישנה לכ ,י המישנ לכ לע ,מכ"ל המישנו המישנ לכ לע ,ף המשנ לכ לע ,ץְד [המשנו
 ,5אד רזחו .פ [רזח | כא ימא רב (?א הדוהי 'ר) הדוהי ,ך הדוהי 'ר /ָף יברב הדוהי ['רב הדוהי 4

 ים [ןיאד | י"רב?א ןדוכמ .ךיא ןרוכמ .כ'ך רדוהמ [ררוחמ | כפ אגוה 'ר5 | ך וחקלו [וריבעהול | י יל
 ,יפ 'תכד ,ָ רמאד [אנוה בר רמאד 6 |  אנינח . . ,ל הנינח רד [כאפ אנוה ברד* | כא איה | יעאְד יאד
 ,עכא [אילילבו אממיב 7 | יאתיירואב . . ,כָאְד אתירואב יעל ,ךפ יעל .ע [ןייעל | יל םוק--ידי יב | כא ל
 | א הינדאל המהבכ ומצעל ודיבעתש היח שפנל והמ ןירמא ןינבר -, [יטמ | ך אל [אלול , | יד אממיבו אילילב
 | .א ןינמו 8 | [ם יאנברד ,ל אנברד ,5ד ןנברד [א ןינברד* | א ןוהיובח

 תא תאלממ איהש שפנה אבת 'וכו ומלוע תא אלממ הייכקהו ףוגה תא אלממ וזה שפנה םש רייובו ,ני'חעו 'וכו ףוגה
 אלמ היבקה תמ םש תוכרבבו ,ףוגה תא האלממ וזה שפנהו 'וכו ה"בקה םש ריידבו ,'וכו ה"'בקהל חבשתו ףוגה
 םגו ,וילע תרזוח איס םש ןוילגבו ,ל"יכב ה"כ .הוילע תרזח 2 :'וכו ףוגה לכ תא האלמ המשנ ףא םלועה לכ
 םירבד ,תרזח אל ןוממ תרזח ('א 'ד הטוס) לקד תרזח ןכו 'וכו תריזח ומכ 3 תרזח ןושלהו ,היל ע אתיא חייכב
 םעפ 'ולכ תחא היילע הלוע המשנה ןיאש היילע תרזח 'יפו ,הריזח 'ע ל"תמע ייעו (יד ז"ל זיפ תועובש ישורי)
 לכ לע תרזה 'בו 'א אייכבו ,הלועו תרזוח ןכ 'יגה פ"יכבו ,המישנו המישנ לכ לע הלועו תרזוח איה אלא תחא
 טיייכ רי'ב ייפ 'יגכ איה ליייכ ןוילג "יג ,רמאמה ףוס דע םשונ םדאש םש גילו (המישנו המישנ) המשנו חמשנ
 הדוהי 4 : תמ היה דימ תרזוחש ןכ אלמלאש 'וכו ופוג ךותל הטמל הלעמלמ וי לע תר זו ח םש שרפמו אייכו
 תוח לע רמא 'רב הדוהי כי'כפו וכו הארב הלחתב רמא 'רב הדוהי 'וכו עפה תאז חי'יפ ןמקל לי"יכבו ,יברב פי"'יכב הי'כו .'רב
 יא א'צ י'תכמ 'יעו ךטסנ היה אלש הייח 'רב הדוהי אוהו ,'וכו יאמדקמ ןופלי אל יארחא רמא 'רב הדוהי ו'כפו 'וכו הנושארה
 תא תויחהל רמולכ היח שפנל רבעתשנ 'וכו שפנל םדאה יחיו שרוד .דבע ואשע 5 :בנז .ץקוע : 48 דצ א'ח א"הגאו
 םאו .ו'דב םג אתיא ר ר ו ח מ דכע "יגהו ,הייחה ךב יתתנש המשנ היח שפנל םדאה יהיו 'חכד 'ב בי'כ תינעת 'יעו ושפנ
 לכוא וניא למעו. עגי וניא םא סיגנ אל יעל אל ןיאד שרפל ךירצש רשפאו ,ומצע י נפב ןושלה השק ררחושמ דבע ותארוה
 < חמוד ררוחמ ייגלו ,אילילבו אממיב ןייעל רמאד אנוה ברד היתעד הזו ויתונוזמ גישי לומעיו עגי סאו ,(סגנ 'ע ל"תמע 'יעו)
 ןדוכמ א"ס שבתשנ ספדנה 'יפבו) תותימצל רכמנה דבע א"יכו טייפ ר"'ב ייפב שרפמו שייירב ן רו כ מ 'יגה אטבמב תצק
 ןדוכמ תלחק 'מבו .ומצע ינפב ן דו כ מ דבע וידב םשו ,ומצעל ןרכמ דבע אתיא ביימ ריכיאבו ,(וכו רכמנה דבע
 איבה םשו .ןדכ 'ע ךורעל ןווכ רבעושמ ךורעה 'יפ כ"'מב שיימו ,ןדוכמ כ"מבו א'אב והיגה ןכו ,נ"'חעו ומצע ינפב דבע
 ברד |: ןאכ ר"בב ןדוכמ ג'ל לבא (ז"יפ ףוס אתקיספ אמט ורוס 'פ רייכיא ז"טפ רי'יו) תונדוכמ תוחפש ןאשע
 ברד יתהגהו ס"ט אוה הלאה תומש ינשמ דחאו 'וכו אנוה בר 'מאד הנינח 'רד היתעד אוה אתיא ל"יכב .אנוה
 ת"כו ,אנוה 'רד יקינולאש ידב גייר סיפדה ןכו ,א'אב חגומ ןכו כייכו יבו 'א אייכו פ"יכב םג 'יגהש ומכ אגו ה
 הכו אגות יבר רמאד אנוה יברד היתעד איהו םש ו'דבו ,'וכו ינגתנ רמאד אנוה ברד היתעד איה בימ רייכיאב
 תלהק 'מבו .(וירחא וסיפדה ןכו אנינח 'ר רמאד אנינח 'רד היתעד איח רי'בב וינפלש ייגה ייפע םש היגה כ"מבו)
 /86 דצ ליעל י"מבו 97 רצ ליעל 'יעו אוה דחא םש אנוחו אנוחו ,אנוח יבר רמאד אנוח יברד היתער לע ויד
 'ע ךורעב םג אתיא ןיייע ל 'יגהו ל"יכב ה"כ .ידי יב 6 | : יסופדבו ליייכב אנינח 'ר ח"רמ שבתשנ ילואו
 'וכו יננתנ 'יגה ו'ד ר"'כיאבו - אצמ אלו הלילבו סויב תועגי .ידמע ןה ידי 'ולכ ידי יב חיב ירק ידיב שרודש
 ףלכ ידיב םש היגה כ"מבו ,סוק לכוא אלו אילילבו אממיב יעל אלא םוק לכוא אל ודי ב סוק לכוא אל ידיב
 אממיב יעל סוק לכוא אֶל 'וכו יננתנ ייגה ב"ימ ר"כיאבו ,ויזרהמ 'יפב םג ייעו ימצע ידיב ץמקב ידיב היב ורק
 תשבושמ א תירוא ב יעל 'יגחו ,אילילב םיאק אל אממיב יעל אל ןיאד םייסמ תלהק 'מבו .םיאק אלו אילילבו
 תיל ךמד זייפ ןמקל ומכ לגרומה ןושלה י'פע ןאכ ףסותינש לי'נו יטמ א לו ל"'צשו ירתי אתירואב, א"אב ןייצ רבכו
 ע"יעו אתירואב יעלימל ךלוי למעל םדא 'ז 'ח בןיא םוגרתו אתירואב יעל ביתי הוה ד"לפ ףוסו אתירואב יעל אלו
 תרותב קסוע וניא םא ךכ לכוא וניא ויתונוזמב האלנ וניא םא יוכו יעל אל יאד שרפמ ריב ייפבו .על 'ע ישה ךורע
 ללכב היחו הינודאל המהבכ ומצעל ודיבעהש היח שפנל והמ םש דוע שימו ,'וכו ב"חועה ייח לכוא וניא וימי לכ
 ארקנ ןכו יתהגה ןכ .ןינברד ןוחרבח 7 :יב אי"יכב ומכ וינפל "גה התיהש וא רחא שוריפ אוה 'וכ| תמהב
 גיח א'הגאו 'א היננח יר יע . י"הבמב ייעו (ןגברד) ןינברד (ןורבח ,ןוהירבח) ןוהרבח הברה תומוקמב ישוריב חיר
 ויפאב םייח חור תמשנ רשא לכ ןלהלו ,היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב הפיו .השוע אוה ןאכ : 90 דצ
 הזב הזלש ןתיל ןינמ ליייכב םש 'יגהו בילָּפ ףוס ןמקל הז שרד כ'ג אבומ קוספה ותואבו ,(ביכ 'ז תישארב) יוכו
 : 'וכו יול ילת הזב הזלשו
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 ,ףוגב היח איהו םיתמ םירביאה לכש היח ,אבט היתיפואה ןירמא אתיירבד אוה ,הפואה הז המשנ
 ותמשנו וחור ובל וילא םישי םא דיהה | :ףוגב הדיחי איהו םינש םינשמ םירביאה לכש הדיחי
 ,הוה םדאל ובל םיהלא םישי םא רמא הימחנ ירב עשוהי 'ר ןינברו הימחנ 'רב עשוהי 'ר (די דל בויא) 'וגו
 ןשי םדאש העשב אלא ,םדא לכ עווגה רבכ ,ופונב ףפאי וילא ותמשנו  ,ודיב איה רבכ וחור
 6 ,הזה םדאל ובל וילא םיהלא םישי םא ןירמא ןינבר  ,תומיו םושי אלש ףוגה תא תממחמ המשנ
 םראש העשב אלא ,רחי םרא לכ עוגה רבכ ,ןלעמל ףופאי וילא ותמשנו  ,ודיב אוה רבכ וחור
 וזה המשנה ריאמ יר םשב ןנחוי יר אחא יר ינפיב 'ר = ,תומיו ןוצי אלש םדה תא תממחמ המשנ ןשי

 כנדטב | ,די" ייפ סט סמוסנפ ,זייכ ייכ סלט בפ סעוסנס ,ג"יט "יפ וניזסס יכפס 'יע 5  :'ס "סם דפ סנכ סכקיו יי 1
 : יס יי פוככב ייעו ,סי* יי כ"ק סילספ יכיכמ 'קלי ,סע םלסק 'קלי ,יכ כ וקני 7 : ט"סקפמ 'כ םלסק 'סני 8 : ינ ייפ זייפ קנכ

 ,!ףא [אוה | יִרְכְזַד אתיפואה .פ ףאה .?א יפאה .'א יפואה [הפואה | (םש) י איה .ירעכ'אד וז ,פ [ה 1
 וז ," אתיפוא אה , אתיי- ,(םש) י"עְכַחְד אתיפואה | ץ ןירמוא | יכפ אתיירב | יעכפד יל ,ץְד איה

 םיתמ :פ ןיתמ | :פ ןירביאה | ד הייח | [ אבט היהי | " אתיסואה .?א אתאיפוא .1א אתיפוא ,* אתיפוא

 --ר |[ באד ףוסאי וילא [וג 8 | עא יל ףוגב | ע ףוגב . . ,י םינש םינש | ץ) ןירביאה 2 | (םש) ' ףוגב

 | *א ןמחנ ,ל ימחנ [כפד חימח:* | 'אפד רב כ"א [רב | ל ימחנ [כד הימחי* | ד .כ [רב | אפל ןיגכרו
 [יכא ותמשנו* | יכאפ אוה 4 | כא םדאב ,ךְד םדאה לע ..ף [םדאל | יא וילא [םיהלא | כ"א יל רמא
 ,ךפדאה | ירכאדעוי :פעוגה | יכאד ףוסאי :פ [םסאי | ךותמשנו רמאנש ,ל ותמשנו וחור

 | כא 'ל םיהלא | ך םירמוא | כד ןנטצי ,י?רא םושני ,פ [םושי 5 | א דחי רשב  ,יכלאפ דחי םדא
 [םדא | ךכאד עוגי ,םעוגה | ₪ הלעמל | - ותמשנ [ותמשנ* 6 | א םדאב | פך ל .כא [וילא

 יי רנ דיהה ₪ [תומיו ל | ירכ?אְד ןנטצי .'אפ ןנצי | ך ףוגה ,י'א וילע םדה תא ,פ [םדה תא 7 | ךא רשב
 | א תאזה | םכ'אד . .'רו /פ [ןנחוי י'ר | מכאד . .'רו .ש [אחא 'ר | מ אנפיב ,א ינפוב | 'ך םדא תמשנ

 וח ב וו

 ,הפואה כי'ג 'יגה ר"יפד ךורעב) .'א שפנ 'ע ךורעבו .םש לודגה 'מבו ו"דבו ריפדב ה פו א ה היכו .הפואה הז המשנ 1 ו
 שרודש שרדה סעט ןכו םישונ ומככ יטיש יניב בותכ ליייכבו ,(אבט אתיסואה ןירמוא אתיירבד םש שבתשנ קרו |

 ' םירמוא .תוירבהש ומכו ס"לב אפו ה וא הפואה "פ הז" םשונ םדאש המישנ םשנ ןושל וטושפכ המשנ
 המישנ תלמש לייגו) ,861 דצ ה'מ קלה הי'מב ןעזנאמיז ד'ר רמאמב 'יעו הכוט ותמישנ אבש הי תיפואה
 ןכלו 'וכו חמישנ לכ לע אָלו םשונ םדאש המשכנו המשנ לכ לע ונינפל 'יגה ךומסב ןכו ר''בו ישוריה ןונגסמ הניא
 ר"א ךכ ארבש שפנו שפנ לכב ךשפנ לכבו ו"דבו ר'פדב 'יגה םש רי'דב ןכו ,המישנה וז אלו הפואה הז ןאכ ורמא
 זייט תליגמ ילבבב סרוגש רמאמ ותואבו  ,'וכו ורצוי תא סלקל בייח הלעמ םדאש המ שנו המ שנ לכ לע ריאמ
 פוס רסח פייכבו ,(תחא החיפנב ןרמואל ךירצ 'ב דיע גיפ הליגמ ישוריב 'יגה תחא המישנב והנירממל ךירצ 'ב
 ייפב 'יעו ףסונ "פ אוהו ,המ דא לש יפוא לע דומעל לוכי םדא ןיא ןיומא אתיירב םש אתיאו רמאמה
 (יד חייל בויא) ץרא ידסיב תייה ה פי א 'ג ייס מ'פ רי'ומשב שרדנ ןכו ,םש ואבוהש תומוקמבו 'ב יפא 'ע ךורעבו רייב
 עדוי .םא 'וכו וחצמב וא ושארב היולת התיה םוקמ הז יאב ךלש הפיאה יל רומא בויא הייבקה ל"א ל"בשר רמא
 הפיא ל"בשרא 'וכו תייה הפיא ביי יס אשת יכ אמוחנתבו ,ויזרהמ 'יפב שי'ייעו 'וכו ךתפיא התיח םוקמ הזיאב התא
 ,דע ייח היח איהש היח ושרדש 'רנו ;היח שפנל םדאה יהיו .היח : 'וכו היולת ר"'הדאב ךלש הפיא התיה ןכיה ל"א ביתכ
 הנישי הניא תאזה שפנה דיפ ריייוב ןכו ,התלוז יח ףוגה לכב ןיאש ףוגב היח הדבל איהו ףוגב היח איחו 'יפ תיפיבו
 'חה רמאמב הרז הרעשהו ,'וכו הנישי הניא שפנתו הגיש וינפל ןיא ה"בקה םש ריידבו 'וכו הניש וינפל ןיא ה"'בקהו ףוגב
 תומבו םידרפנ תוחכ הל שי המשנהש סעטארפא לצא כ''ג תאצמנח הטיש התואל ונווכש 64 דצ גיימ קלח ח''מב גרעבצניג
 א'כ ביכ םילהת .הדיחי 2 | :שנועו רכש לבקל הלעמל הלוע דחאו שיגרמ וניאו יחו ףוגב םהמ דחא ראשי םדאה
 םש ירפסב ושרד ןכו ,יתדיחי םיריפכמ םהיאשמ ישפנ הבישה זיי היל םשו ,יתדיחי בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה
 ומלועב דיחי הי'בקהו ףוגב הדיחי תאזה שפנה םש ריייובו ,'וכו הליצה 'נש הדיחי תארקנש שפנ וז 'וכו ךדיחי תא
 שרודו עיפב רמאמ אוה .'וכו םישי םא ד'הה :םילגרו םידי םינזא םיניע .םינש םינשמ :םש רי'דב 'יעו 'וכו
 ןכו 'וכו תממחמ המשנ ןשי םדאש העשב אלא 'וכו םישי םא קופפ לע ןינברו נ"'ביר תושרד י'פע םייח .תמשנ
 שרדמב תובר תודגא שיש ןוכנל ריעה םשו תייפיב 'יעו ןלעמלמ םייח ול תבאושו 'וכו וזח המשנה מיר םשב שרדה
 רמאמה ףוס אוה יוכו םישי םא דחה ולאכ שובישב רמאמה ודירפה תלהק יקליבו ,הזה ןושלכ ןתלחתהש הז
 ותמשנו 'וכו םישי םא 'יתכד ונייה חי'יכב ר"'ב רוציקב םייסמ ןכו ,טיסקתת זמר םעפה דוע םש ןמסנ תועטבו ונינפלש
 י'מב 'יעו .רמא תבית תרדענ כייכו 'ב א"יכב .תימחנ רי'ב עשוהי 'ר 8 :  ללכ קיתעה אל ןינברו נייביר ירמאמו ףוסאי וילא
 'וכו רפע לע םדאו דחי רשב לכ עוגי וירחאלש :בותכהו 'וכו םישי םא בותכה שרוד ג''בירו ,100 דצו 98 דצ ליעל
 םדאה לא יולכ ףוסאי ו י ל א ותמשנו ודיב אוה רבכ וחור ותוא טופשל הזח םדאל 'ולכ ובל וילא םיהלא 'ולכ םישי םא
 (לעפה ןושל אוהו) עווגה רבכ םירבאה לכב טשפתת אלש דחא םוקמב םדא לש ופוגב הצבקמו הפסאמ היה םא
 ףוסאי וי ל א ותמשנו םישרוד ןהש אלא ןינבר תעדל בותכה שרד ןכו ,וכו ןשי םדאש העשב אלא םדא לכ

 א'ש) וילא והפסאיו '(  ז"כ םילהת) ינפסאי י'יו ומכ 'יפ ףופאיו .םדאה תמשנ תא הי'בקה ול חקי םא 'ולכ
 םדא ה לא ובל םיהלא םישי םא 'וכו עשוהי 'ר םש "יגהו דיי ד"ל בויא םינג ןיעמב אבוח רמאמהו ,(בי'נ דיי
 וילא םישי םא ירמא ןנברו תומיו םושי אלש 'וכו ד חי םדא לכ עו גי רבכ 'וכו ותמשנו ודיב אי ה רבכ "וכו הזה
 .ודיב איה רבכ 4 :  ג'חעו תומיו ן ג ט צי אלש ם ד א ה תא תממחמ המשנ 'וכו עו גי רבכ "וכו ודיב או ה רבכ 'וכו ובל
 ה"כ םילהת שרדמ 'יעו ברעבמ ודיב איה רבכ שרפמ רי'ב 'יפבו ,ג"'מבו ו"דבו ריפדב היכו ,ודיב או ה רבכ ךומסבו
 ה"בקה דיב תדקפנו ושפנ םילשמו עגי אוה ןשי אוהשכו 'וכו יחור דיקפא ךדיב הישז אשא ישפנ 'ה ךילא 'ב ייס
 : כ"מבו א"אב הגומ רבכו רמ אנ ש רתוימ םיסופדב .ותמשנו :'וכו השדח האירב ופוגל תרזוח איה תירחשלו
 םושני אלש שרפמ אייכ ר'ב 'יפבו ,םמש ןושל םושיו ;תומיו םו ש י אלש וירבא לכב תטשפתמו .ףוגה תא תממחמ 5
 ינבב היכו ,ןנצ ןושל .ןוצי אלש 7 = : נחעו ןשי אוהשכ םשנמ אוהש תומישנ ןתואב ףוגה ןמ ותמשנ חרפת ןפ תומיו
 ל תא א ל מ מ וזלח המשנה אבוה 'ב 'יפ טקלה ילבשב .וזה המשנה :ןצית אלש יב איל ר"פ םיחספ 'שוריב לקה



 וב רי השרפ תישארב ל
 רמא תאד המ ךיה ארכנ ותרפכ םוקממ ןקוה לאומש יר םשב ובלח 'רו היכרב 'ר המדאה ןמ ח

 :דומעי יוולהו ותרפכ םוקממ וארוב ינירה היכקה רמא (וכ כ תומש) יל השעת המרא חבזמ
 הזה םלועבש יפל :המשנה וב קרזו עיקרה דעו ץראה ןמ פלונ ורימעהש רמלמ ויפאב חפיו

 :(רי זל לאקזחי) םתייהו םכב יחור יתתנו הניתנב אובל ריתעל לבא החיפנב
 םדה יכ םדה הז שפנ ,הדיחי חור היח המשנ שפג ,הל וארקנ תומש 'ה [םייח תמשנ] 5ט

 ,( אכ ג תלתק) 'וג םדאה ינב חור עדוי ימ תהרויו הלוע איהש חור ,(גכ בי םירגד) שפנה אוה

 כדס ,'ו "ק "5 סיכספ טכדע .'ג "ס ידוקפ לעומנס ,כ"'פו כ'יפ סייפ ל"כדפ ,'צ כ זיפ כימ יטוכי ,יכ כ עוקני 1
 יכ סלסק 'קני ,סש עוקל 5 | :כ"טו 55 75 ליעכ "עו ,6ייפ ל'כדפ ,סט עוקל 8 5':  ס'כ ןיכדסנק ,כ'פ סעוז וסומס
 :("5 יס נ'פ) ןכספלו פככ סילנד | ,ע"סקספ

 תשוע ,7 ותוא ארוב ,[₪ [וארוב | א ינא [יניה 2 | א ינמחנ . . ,5'אְד ןמחנ (כ 'רב) רב ,פ [ןקזה 1

 ,יפ המשנ | א קורזל | י?ר*א עיקיל | *רלא דע 8 | י'א יאולה .?אפ יאולו ,כ יוולו ,ָך יאולהו | יא ותוא
 | ('א ביחעל) :57ך 'ל ,יךאבל [אול* | .ךתמ ךכיפל ₪ .ירכאח [ההיפננ + | כָאְד המשנה תא
 הדיחי המשג חוה ,עפ [הדיחי -- המשנ | א שפנל [שפנ הל | כפ7ך השמה ,יעא'ד [ה 5 | א הנתמב
 [הג 6 | | 2 הדיחי המשנ היח חור ,א המשנ הדיחי היה חור ,(תלהק) יז הדיחי היח המשנ חוו ,ָך היח
 | ?א ץראל הטמל איה תדרוית המהבה חורו הלעמל . . הלועח ,יכאְד הלעמל איה הלועה ,) הלועה

 לגרומה ןושלכ היגה כיימבו ,(וקצה כ''יכבו) וידבו ר''פדבו 'ב א'יכב םג ו ק צו ה אלש 'יגה ונינפלש רמאמבו ,רוזחל (ןה
 יב דייכק י'תבמ ייע .ןקזה שיר םשב 1  :ןקלוצו ה"דב י'מב 88 דצ לועל שיימ ייעו וירחא וסיפדה ןכו וקסו ה
 רי'תדא וב ארבו חכזמה סוקממ ה'בה לטנ דחא דוורת אלמ יז 5 ןב ןדוי רי'א 'ג םש ישוריבו .'א לאומש 'ר ךרע
 המ 'וכו המדא חבזמ ביתכו המדאה ןמ רפע 'וכו רצייו ר'הה הדימע ול אהתו חבזמה םוקממ ארביו יאולה 'מא
 הבזמ הגבנ םש ריתדא לש ורפע לטינש םוקממ םירטוא שיו םש ז'אסבו ,חבזמ ןאכ ףא חבזמ ןלחל ינש המדא
 ,'וכו לארשיל הרפכ אוה ובש חבזמ םייק שדקמה תיבש ןמז לכ ורמא ןכימ 'וכו המדא חבזמ רמואו 'וכו רצייו ינש
 דצ אנליוו 'ד םיניע רואמו ב"פ הריחבה .תיב 'לה םייבמר 'יעו ק"מהב אוהש ארבנ ותרפכ םוקממ םתנווכ ןאכ םגו
 סשו ,'וכו שדקמה תיב םוקממ וחקל םוקמ הזיאמו שודקו רוהט סוקממ וארבש ב"יפ שיר אירדפב אתיא ןכו ,9
 חקלנש םוקמב וריזחה םשלו וחקל םשמ הירומה רהל ךומס ע''ג רעשש הירומה רהב ול בשיו עי'גמ אציו שרוג כ'פ
 ר'תדא לש ורפע תא ץכקל ליחתה א"יפ םש תרחא הדגאו ,יוכו ה"'ב םוקממ וחקל םוקמ הזיאמ יוכו חקיו ינש
 םדא ךליש םוקמ לכש ךדמֶלל 'וכו םלועה תונפ עבראמ ורפע תא סנכ המלו 'וכו רוחש םודא ץראה תופנכ עבראמ
 היה רוהט םוקמבו ר'הדא לש ורפע תא לבגו 'וכו רזוח אוה םשלו ופוג רפע אוה םשמ םלועה ןמ רטפהל וצק אבו
 תיב רתאמ ארפע רבדו י'תב םגרותמ ןכו ,('ב דיינ אמוי ,"י 'יס םישודק אמוחנת 'יעו) כו היה ץראה רובטב
 לבבמ ופוג ר''תדא אתיא םש ןירדהנסבו ,ןדע ןגב והחניו יוכו חקיו יפ י"ת ע"יעו 'וכו אמלע יחור תעבראמו אשדקמ
 המדאה ןמ רפעה היהש העידיה אהב ה מ ד א ה ןמ שיימ םג ושרדש 'רנו ,'וכו תוצרא ראשמ וירבאו י'אמ ושארו
 ןמ המדאה ןמ 78 דומע לודגה שרדמב רמאמה שרפמ ןכו ,'וכו המדא חבזמ א"דמה ותרפכ םוקממ והזו הלועמה
 וארב ורפכ םוקממ 'וכו הדוכע סוקממ 'וכו המדא לש התלסמ יוכו המדאבש הלועמה ןמ וארב המדאבש רורבה
 וילגר לע רמעש ןויכו םש .םייסמו 'וכו המדא הבזמ 'תכו 'וכו רפע 'תַכ וארב חבזמה םוקממ הירומה רה הז הזיאו
 חנ ןביו יפ דילפ ןמקל ייעו 'וכו ןירקמ רפ רושמ 'הל בטיתו 'נש הלועל רפ וילע בירקהו םוקמ ותואב חבזמה הנב
 בוטה היה ר'הדא רצונ ונממש רפעהש ז"'מפ םלועה תכאלמב ןוליפ שיימ ותמגוד ונינפלש שרדהו ,א"לפ א''רדפו 'וכו
 רצונ אלש .רכו םלוג ודימעהש 8 : 67 דצ ג'מ קלח ח"'מב גרעבצניג 'חה רמאמב םג 'יעו המדאה לכמ לגוסמהו רוהטהו
 תמשג חורב וב חפג הי'בקה תשע המ וב חתיה אל המשנו חורו ונקתו ומקרו א'יפ א"רדפב שרדג ןכו ,דחי ותמשנו ופוג
 וארב םלוג הידב םש י"טבו 55 רצ ליעל ייעו 'וכו וילגר לע םדא .ךמעו םייח תמשנ ויפאב חפיו ינש המשנ וב קרזו ויפ
 םלוג לטומ ופוג היהש דע שרפל שי 'וכו רוד רוד ול הארה 'וכו םלוג לטומ םדאש דע ד"כפ ןמקל סביר רמאמבו ,'וכו
 השעמל םדקו 56 דצו ר'הדא חור הז היח שפנ רזעל ר''א 'וכו ץראה אצות 54 דצ ליעל ע'יעו .'וכו רוד וחורל הארה
 וכו רמאד ל'בשרד היתעד איה ןו ש אר םוי השעמל םדקו 'וכו רמא לבשר יוכו רזעל ירד היתעד איה ןו ר חח א סוי
 .ו"תועבש יפל : 'וכו םדאב תגתינ המשנ יתמאמ ולאש דועו די'לפ ןמקלו ,יוכו ריהדא לש וחור וז תפחרמ םיהלא חורו
 יופבו ,הלטבל םיעגיו םימדוקה םירבדה םע רמאמה רשקל םיצור שיו ת'יפיב בתכ רבכו ,'וכו חפיו שמ לע רחא שרד
 יחור יתתגו ייתכד םלועל יח אוה הנתמב ןהנתש אבל דיתעל לבא תמ ךכיפל החיפנב ז"הועבש יפל שרפמ י'כ רי'ב
 ול וארקנ תומש השמח 120 דצ ליעל רמאמה ןונגס ןכו .הל וארקנ 5 : םיסופדה 'יגב ת מ ך כ יפ ל ףסותיג סשמו ,'וכו
 םהו הל וארקג תומש 'הו תחא שפנהו ,74 יע לודגה 'מב 'יעו .'וכו ץרא 'וכו הל וארקנ תומש חעברא 121 רצו יוכו בע
 ירמאמב ךומסב תושרדה ןמ ןכא ,ףוגב הדיחי איהש הדיחי ושרד אידהבו שפנבש םינוש תוחכ וא םינינע לע םיזמור
 רייא יב ייס ביילפ ריייובו 'וכו ףוגת תא תממחמ המשנ ןשי םדאש תעשב אלא 'וכו ודיב איח רבכ וחור ןינברו גי'ביר
 ייעו וזמ וז תודרפג המשכו שפגו חורש עמשמ 'וכו שפנל המשנתו חמשנל רמוא ףוגה ןשי הזה םדאש העשב ןיבא
 אוה ונונפלש רמאמהו ,םש י'שריפבו תומשנו תוחורו יב ביי הגיגח דוע ייעו ,ת"פיבו הז קוספל ייחב וניברבו ן'במרב
 ין רמאמ תועדו תונומאב ג'סר םג שמתשה ןאכ ורכזנש תומש השמחבו ,שפנה תעידי ןינעב ל'זח ירמאמ ירקעמ
 רופכ ןמז חספ לש 'ב םויב ונלצא תוגוהנה תובורקב ירילקה רסי ןכו ,רחא ןפואב םשריפ אוהו (98 דצ יקצולס תאצוה)
 ןוטיס ריא ייגה ר'דבו ,(רפפה ףוסבש תורעהב ע"יעו) השמחמ הדיהי המשנ היח חור שפנ השמח תבוקנ שפג דעב
 הלוע איהש 6 :םש ושרפתג אל תומשה ינינעו ,הדיחי היח חמשנ שפנ חור ןה ולאו שפנל וארקנ תומש השמח
 שפנב םג ורמאנ שפנו חורו ,'וכו עדוי ימ ינש תדרוי איחש המחבה חורו הלוע איהש םדא ינב חור 'יפש 'רנ .תדרווו
 ריהדא לש וחור וז הית שפנ יתרכזהש רזעלא 'ר רמאמ םדא תשענ 'פ ן"במרה 'יפ ןכו םייח ילעב ראשבש היח
 ימ :'פ תלחק 'םכו ,'וכו תמהכהו היחה רמאמכ ץראה ןמ השענ םדב רשא שפנה אוה וחורב םדאה תרוצי יכ
 תל רמא הלעמל איה תלועה 'וכו ביתכר ןיד והמ וכו אתפלח ןב יסוי 'רל הלאש אנורטמ אתיא 'וכו עדוי
 א הל רמא ץראל תטמל איה תדרויה המהכה  חורו 'וכו רצואב תונותנ םהש םיקידצ לש  ןהיתומשנ ולא
 :חורה ןשי םדאשכ תדרויו הלוע איהש שרפמ י'כ ר"ב 'יפבו ,'וכו הטמל םנהיגל תודרוי םהש םיעשר לש ןהיתומשנ ןה
 : ףוגב תדרויו םלועב תעמושו האור חורתש הממ ויתומולח םדאה םלוח תאז לעו םלועב תטטושמו ףוגה ןמ הלוע



 11 ו ב רי השרפ תישארב

 ילודגמ דחאב השעמ :  אירב ויליכ אהיש ידכ הכקנ המדאו רכז רפע איבמ הוה רצויה ,הביקנ המדאו
 אתפלח 'רב יסוי 'ר קלס | ,היכנ ביתי הוה יינימ 'מאד תיאו הוה יינימ ימאד תיא  ,ונב תמש ירופיצ
 אימש ירמב ןיציחר ןנא היל רמא ,קיחש תא המל היל רמא ,קיחש ביתי היתמח ,ןיפא היל הימחמל
 ,היל אקעמ תיתאד אלא היתקע ארבג אוההל הייתסימ אל היל רמא ,יתאד אמלעל ייופאל ימח תאד
 פרח ילכ היל רמא ,אהמתא (ט ב םילהת) םצפנת רצוי ילככ 'תכ ךכ אל  ,ןיקבדמ -ןיפסח תיא
 הנקת ול שיו רבשנ הו  ,רואב ורישכהו רואה ןמ ותיירב תיכוכז ילכ  ,רואב ורישכהו םימה ןמ ותיירי 6

 המ ךינזא ועמשי אל ול רמא ,החיפנכ יושע אוהש ירי לע ול רמא ,אהמתא הנקת ול ןיאו רבשנ הזו
 לע היבקהלש ותחיפנב ,הנקת ול שי םדו רשבלש ותחיפנב יושע אוהש הז םא המו = ,רמוא ךיפש
 :רוזחל ןילוכי וקצוה אלש רצוי ילככ אלא 'תכ ןיא םצפנת שרח ילככ קחצי 'ר רמא ,המכו המכ תחא

 : יב 5 ןוכדסנפ 'יעו ,ס'* "כ 3 סילסס טכדמ ,6ייככס 'כ סילספ 'קלי 1

 ,יולכ /פ'אפְד וילכ | ד ויהיש .יכאפ [אהיש | י אוה [הזח | "המדאה ןמ ,ָך המדא ,א [המדאו 1
 | ך ירופיצב .יא ירפצ . . .כ'אש ירופצ ילודגמ |[ יכאפ רחא [דחאב השעמ | ך ןיאירב [אירב" | *א ילכה
 ירמאד תיאו [הוה--תיאו | ם ייאניט ,?אד יאנמ | %א רמאד ,ייכ'אפ ירד :ך ןירמאד | יכאפ תמ2
 ראד ימחמל 8 | יא ןב .פךרב .ם [רב | כא קילפ | אד יל ,פ ירמאד תיאו ,'יך*%א הוה יאנימ (ך "ירמאד)
 ,1אְד .. ל"א ['יפ ןנא היל רמא* | יכאְד קיחשו ביתי | י?ך'א היתימח | ל היפא [ןיפא** | כא יזחמל ,י ימחימל
 | ?ךיא אייתסימ .*א איה .ו'ךָפְד הייתסמ | יא יופא | אפְד ימחתאד ,י יומח תאד 4 | ' ירמ לע | כאל ןגא

 ןמ [וואב | יכפְד ותייוג 6 | יד שוח .כאפ [סוח 5 | ְך תקעמו ,י אקיעמ :ך אקאעמ כא [אקעמ |
 איצומ התאש :יכא רבדמ ךיפש 8 | יל אל | ם השענש ,א יושעש 7 | יכ'א רואב [רואח ןמ | כא רואה

 [אלא--ילככ 9 | .ירשב תתיפנב | יפְד יוששש ,כא [יושע אוהחש | יכא'ל םע | ₪ המ | ם ךיפב
 ייפ [אלש | כא םצפנת ₪ ,יפ [רצי | כא יל .יפְד אלא ןאכ 'תכ ןיא (' סרח ילככ) םצפנת סרח ילככ
 | פ ןח ןילוכוו ,יכ'אד ןח ןילוכי | יריאפיל וקפה | כאְד = רצוי ילכ

 יניב םלשוהו הבקנ דע רצויה ןמ רסח ליייכב) 'וכו רכז רפע איבמ רצויהש ומכ םדא לש ותריצי התיהש גייל אוהש המדאו רכז
 לוח רכז רפע ןירוקש ףיסומ אי'יכ ריב 'יפבו ,הבקנ רפעו רכז רפע ןירוקש ןה תורפע ינימ שרפמ טיייכ ר"'ב 'יפבו ,(יטיש
 א'יכו פ"יכב דיחי ןושלב אירב וילכ ןכו (!ויליכ דוקנ ל"יכב .אירב ויליכ 1 : ספדנה 'יפב 'יעו קדה לוח הבקנ רפעו סגה
 השעמ :ןיאירב וילכ ריילב ייגה םיסופדב קרו ,אירב ולכ היחיש ידכ 'וכו רמא אנוה בר ייחב וניבר איבה ןכו ,כי'יכו יא
 ת*או הוה חאנימ יומאד תיא ונב ת מ ירופצ ילודגמ ד ח א 'יגה םשו 'ו רעש הדיקעב אבוח רמאמה לכ .דחאב
 וכו ןנא היל רמא 'וכו קיח שו ביתי היתמח ןיפא היל יז חי מ ל יוכו קילס חיבג ביתי הוה ה אני מ ירמאד
 תיכוכז ילכ רו א ה ןמ ורשכחו יוכו ןכ אל ן י ק ב ד ת מ 'וכו תיא היל אקעמ תיתאד 'וכו ל*א 'וכו אמלעל היל מ חת א ד
 כ'וכ תחא לע יוכו יושע אוהש הז המו רב ד מ ךיפש המ ךינזא ועמשי לייא 'וכו יושעש י"ע 'וכו רואה ןמ ותיירב
 דחאב היה השעמ רבכמ ספדנש םילהת 'מבו) ונב ול תמ ירופצ ילודגמ דחא 'יגה םש ב"'מ םילהת ימבו ,נ"חעו
 ןיניזח ןגא ל"א 'וכו קיחשו תיתי ימח היל (ימחימל) הימחימל יסוי 'ר קילפ הוה יאנימ (רמאד) ירמאד תיאו (ונב תמש 'וכו
 (ןיקברמ) ןיקבדתמ יוכו ל'א היל (אקעאל יתא) הקעאל אתא תא ףא אלא 'וכו לי'א 'וכו היל ימח תאד 'וכו (ןיציחר)
 הג יפ לעת ,חוה יאנגימ 'מארד תיאו טמשנ 'א אייכבו םיסופדבו ,ויכ 'יס 'ב םילהת יריכמ 'קליב עייעו 'וכו
 םינפ ול תוארהל .ןיפא היל הימחמל 8 :רייפד 'קליב 'יגה ןוכנלו ,עשוהי טוקליב 'יגה ושבשו והיגה 'יסופדה
 ןימה .'וכ| היתמח :םירפסה ראש 'יגכ ן ישא יתהגהו ,281 דצ ןאמלאד ייעו תקיודמ ה י מ ח מ ל ייגהו .,ומחנל
 םיחטוב ונחנא .'וכו ןיציתר ןנא ל"א | :קחושו בשוי היחש י"ר תא האר ולצא בשוי היהש ןימה וא ונב ול תמש
 ומכ לעפ תארוהב ליעפ ינוניב ןיציחרו ,יוכו ןנא ה י ל ר מ א יתהגהו ,ב"הועב וינפ תא האור התאש םלועה ןודאב
 (יתרצ יל יד אל יכו רמא ומצע לע וא) ותרצ ול יד אל יכו ןימה ול רמא .'וכו הייתסימ 4 : 125 דצ ליעל ןידיבע
 היחיה רבג תומי םאו רבשנש רחאמ ילכל וקבדתיו ובושיש המדא ישרח שי יכו ךירבדב ותוא רעצל תאבש אלא
 וסיפדה ןכו ןיקבדתמ היגה כיימבו | + ק ב ד מ ייגה וי'דבו רי'פדב םגו ,עלבומ ו"יתהו לעפתא 5 ןיקבדמו ,'וכו 'תכ ךכ אל
 שיו רבשנ תז :רמוחו טיטמ .םימה ןמ  :'וכו אלא ןניא ה'דב םש יימבו 114 דצ ליעל 'יע .ותייריב 6 :  וירחא
 ילכל לשמנ םדא ףאו שדח ילכ ותושעלו שאה ךותל וכילשהל ןילוכיש הנקת ול שיו רבשנ תיכוכז ילכ  .'וכו ול
 ןירדהנסב רמאמה ותמגודו ,םייח תמשנ ויפאב חפיו ביתכד .היבקה לש ותחיפנב 8 : הימתב הנקת ול ןיאו תיכוכז
 היתרב היל הרמא ייח אק ימ ארפעו ארפע ווה אה ייח יבכשד ותירמא לאילמג ןברל (סידב 'יעו) רסיק ל"א םש
 'וכו חבושמ ןהמ הזיא טיטה ןמ רצוי דחאו םימה ןמ רצוי דחא וגריעב שי םירצוי ינש היל אנדהמ אנאו היקבש
 וחורבש םדו רשב הנקת ןהל שי ורבשנ םדו רשב חורב ןלמעש תיכוכז ילכ המ תיכוכז ילכמ ו'ק אנת לאעמשי 'ר יבד

 וקסוח אלש רצוי ילכל ארקה תנווכ סרח ילכל םדאה לשמנ םא ףאו .וקצוה אלש רצוי ילככ 9 | : ויכאע הייבקה
 הבושת ובישהל יסוי 'ר לוכי היח ןימה רמאש ומצע קוספה ןמ קחצי רי'א י'כ ר"ב 'ופב שרפמ ןכו ,הנקת ול שיו
 רוזחל םח ןילוכי וקסוה אלש רצוי ילככ םצפנת רצוי ילככ אלא ןאכ ביתכ ןיא םצפנת וקסוהש סרח ילככ תחצנ

 דיב רמוחכ ביתכ קסוה אלש דע לבא חמדא ישרח השענו קסוהש רחאל אלא סרח ילכ ארקנ ןיאש ילכ ת
 שי רבשנ םאו רורב ומויק ןיא קסוח אלש דע רצוי ילככ יסוי 'ר ל"א םילהת ימב רמאמה ףוסל רחא ןונגסו .רצויה

 תיכוכז ילכ לבא הנקת ול ןיא רבשנ םאו רורב ומויק קסוח םא לבא רחא ילכ ותושעלו ושתוכל לוכיש הנקת ו
 לבא 'יגה רבכמ ספדנש םילחת 'מב) רורב ומויק ןיא קסוהשמ האופר ול ןיא רבשנ םאו רורב ומויק קפוח רע
 עמשה ל"א האופר ול שי החיפנב השעגש ידי לע לא האופר ול שי רבשנ םאו (רורב ומויק קסוהשמ תוכוכז ילכ
 םא םדו רשב י'ע החיפנב השענש ידי לע תיכוכז ילכ המ (פייכ ייג ני'חב יועו) ךיפמ אצומ התאש המ ךינזאל
 קתצי רי'א המכו המכ תחא לע םייח תמשנ ויפאב חפיו ינש היבקה לש ותחיפנב השענש םדא האופר ול שי רבשנ
 ןילוכי) ןילוכי ןהש קסוה אלש דע (רצוי ילככ אלא ןאכ ביתכ ןיא רצוי ילכ) רצוי ילכ אלא ןאכ ביתכ ןיא סרח ילכ

 9 ליב
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 םדא (וט די עשוהי) םיקנעב לודגה םדאה 'תכ ול 'ר רמא ,םהרבא לש ותוכב םדאה תא ו
 אמש היבקה רמא אלא ,ןושארה םדא םדוק תוארביהל יואר היהש לודנ םדא ותוא ארוק המלו ,םהרבא הז
 רמא ,ויתחת ןקתיו םהרכא אובי לקלקי םאש הליחת םדאה תא ארוב ינא ירה ,ןקתיש ימ ןיאו לקלקי
 ןילקירט עצמיאב אל הנתונ אוה ןכיא ,םיירוק תעפש ול שיש םדא םלועבש גהונב אנהכ רב אבא 'ר

 ידכ תורוד עצמאב םהרבא תא ה"בקה ארב המל ךכ ,הירחאלשו הינפלש תורוק לובסיתש ידכ אהמתא 5
 ןיסינכמ ןיאו תלקלוקמ לש התיבל תנקותמה תא ןיסינכמ יול 'ר רמא ,וירחאלשו וינפלש תורוד לובסיש
 : תנקותמלש התיבל תלקלוקמה תא
 ףא ןועמש 'רב רזעלא 'ר רמא ,ארבנ ותאילמ לע םלע רפוע ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא רפע ז

 רכז רפע רמא אנוה בר ,וארבנ הנש םירשע ןככ הוחו םדא ןנחוי 'ר רמא ,תארבינ התאילמ לע הוח
 ו"יכפ סנט 'טוכ* ,פוע יכסל 'פ ףוק לכפפ יפו ,(6'י 'ג) לכס ספ 'פ סלסק טכדפ ,נ'כ 'כ עטוקי 'קלי ,יכ כ פוקני 1

 ,'6 יס סיכפ סנכ םועט ,'ס "יס "כפ סבכ סכקיו ,('6 רייכק) גיכפ ספקיפפ ,פייס סייכפ יס ז"עפ סיכפופ 'קמ ,'נ ו"ע
 ,(97 5 ספוז טכדפ) לכס ספ 'פ כ'מ םכסק עכדמ 5  :'כ "ס פ"פ פי" "כ | נ"כ סילקס טכדע ,'ג ייפ גי"פ סבכ לנדונכ
 :(םיי .ינ) סניסל 'פ סככ סיכיטס כיט ,'ס "כ כייפ סבכ כנדטנ 9 :'כ כ םוקל 8 :'5 "פ 7/5 סילסס םכדע

 | ל םדא | (עשוהי) 1י ריא ,₪ יול ריא -, [םיקנעב | יפ 'יתכד .כָאְָד יול ר'א ['תכ--רמא | *א םהרבא תוכזב 1
 ינפמ [תיהש | (פש) יִפָד לודג ,'א לודגה םדאה .יאְזְד [לודג םדא | ם וארק ,כ ארקנ [ותוא ארוק | ו חמל 2
 ןקתל אביש .ם [ןקתיש | *א לקלקתי 8 | ך םדאל .יכ אפ םדא | 'א תואיביל ,יפְד תוארבהל | וול [יואר | 'א -
 = ,'ְך ינא ירה אלא ,[ ינירה | (םש) יכ ןקתיו וירחא . . ,* וירחא ןקתיו . . .א ןקתיו ויתחת . . ,ןְך ויתחת ןקתיו . . ,ך ויתחת

 | (סש) יכאחפ 'ל םלועבש גהונב 4 | ל אמש [סאש** | ,כא ינירה . . רמא אלא ,(םש) ו ינא ירח הייבקה רמא
 תווק ,כ8 הרוק . . 1 תורוק . . ,(םש) !י םירוק תעפש .[ךפ [םיירוק תעפש | ךְד שי .יכא[ [שיש
 | לבסתש | ך ל .כ'אפ [אחמתא 5 | (סש) יכא תיבה ,י ןיטלפ ,ְד ןילקוט | עצמאב | 'ך תעפוש
 םהרבא ךכ .[₪ םהרבא ארב ה"בקה ךכ | אך היוחאלש תורוקו .יכפ [הירחאלשו | (םש) י הרוק
 תורודו ,יכ [וירחאלשו 6 | | (םש) יכַאְד תורודה ,יש = [תורוד | י ארבנ ,(םש) יכא ה'בקה
 [רפע 8 | יי תלקלוקט ןיסינכמ ןיאו תלקלוקמה לש התיבל תלקלוקמ [תלקלוקמח תא 7 | (םש) יאחִד וירחא

 ,1ו [םלע | ל ןפוא [רפע** | כא 'פא .ם 'א ,ך רמוא - , [ןומיס | אפךרב | יל רמא | [ המדאח ןט

 .*אפ [גי | יכאד ינגכ .חפ [ןבכ | יפד תאיננ 9 | לרמא ,ד רב [פ רב* | *ךטילע .ירכאפד"ל םלוע
 | ם וכז יפע הז [רכז | כ'א 'ר ,ך יבר

 ןמקלו םתרבא תוכזב 'וכו םארבהב 107 דצ ליעל שרדנ ןכו .םהרבא לש ותוכזב 1 :וסמ הידב םש י"מבו 81 רצ
 שרדהו ,ןיוצמה םדאה ליבשב םדאה תא שרודו ,םהרבא לש ותוכזב םדאה תא םש םשיו 187 דצ ו'טפ
 סומינוריה לעא כ"ג האצמנ וז הדגאו ,יתנייצש תומוקמה ראשבו 'שוריבו ארפסב 'יע 'וכו םיקנעב לודגח םדאה
 בימ 'פ ןמקלו ,םתרבא לש ותמוק הבוג ןינעל שרדה איכפ םירפוס 'סמב הפסוההבו ,128 דצ גי'ח דיורד 'יעו
 רמאמ בברע עשוהי יקליבו ,'וכו ןילימ 'ג ויה םתרבא לש ויתועיספ [ארמז ןב] יסוי 'ר םשב רזעלא 'רו יול 'ר (ג"'מ)
 ןוב 'ר "יגה םשו ותעב הפי השע לכה תא 'פת שרדב רמאמה לכ אבוה םש תלהק 'מבו ,ונינפלש רמאמה םע הז
 הלחת היבקח רמא אלא ריחדא םדוק תוארבהל םהרבא יואר היח רמא ןוב 'ר יטיש יתרת חב רמא
 חמלו וכו םהרבא היה יואר אות םיקנעב לודגה םדאה 'תכ .ירוח רמא ןוב 'ר 'וכו םהרבא
 ינא ירה אלא ןקתיו וירחא אבי ימ ןיא לקלקי םאש הלחת ותוא ארוב ינא םא היבקה רמא
 פש ול היהש רחאל ריחמל לש מ ןילשומ שי אנחכ רב אבא 'ר רמא וירחא ןקתיו פהרבא
 וניבא םתרבא היה יואר ןוטיס 'וב הדוהי ר"א םלועה תא םג םש בימ תלהק 'מבו .'וכו ןיסינכמ
 אלא ןקתיו אבי יט תורודח ולקלקי סא תלחת םתרבא תא ארוב ינא םא הי"'בקח רמא אלא ר"הדא סדוק
 : וכו םתרבא היח יואר ןו מ יס 'ר רמא יא 'יס דיל םילהת 'מבו ,ןקתיו םהרבא אבי לקלקי
 ןעטיזיווקער עשיפארג ףעל 'יע\ הרקתה תא תאשל בר ןחוכו וז דגנכ וז עופישב תורבוחמ תורוק
 דחאל ייגת וירד תלחק ימבו ,חימ זיטפ םילכ ייעו תרפסמ ןמ םיירפסמ ומכ יגוז יוביר אוה םיירוקו
 ידכ "ילקוטה עצמאב אל הנתונ אוה ןכיא ותיבו ותריד ךותב (םיירוק כי'ג לי'צ) סיירוק
 תורודחו וינפלש תורודה לובסיש ידכ עצמאב וכו ארב המ ינפמ ךכ  הירחאלש תורוקו הינפלש
 תביתכ ןכו ויליכ תלמב ךומסב ומכ לוגס םוקמב איח עצמיאב תלמב ריויחו .ל"יכב ה"כ .ןילקירט עצמיאב
 ימ מ 6 88:  דצ ליעל "יע ןילקירטו ,209 רצ ויל קלח חיימב 'יעו תונוש םימעפ ליעל
 ןיפינכמ ןיא לבא תירחא ךלתו תנקותמה לש םיבומ םישעמ תארתש ידכ תתיבל הנוגה השא סינכמ תלקלוקמ השא
 תולקלוקמ ןיטיגכמ ןיאו תולקלוקמ לש םתיבל תונקותמח תא ןיסינכמ ייגת ויד תלהק ימבו ,'וכו תלקלוקמה תא
 תא 'ןכו רציח רמאל ול ךיוצ תיהש ארקב רתוימ אותש רפע שרוד .רפע 8 : תונקותמ לש םתיבל
 : יימבו 104 רצ ליעל ייעו) ריחדא ארבנ ותומילשו ומות םצעב ותאילמ לע םלע ('רפוע היב ירק ס"בירלו תמדאה
 וארבנ תנש םירשע ןבכ יירלו וכו הוח ףא שייב אירלו (וכו םירבדה ורמאנש ה"דב םש
 הש רמלמ 'וכו חפיו ךומסב תרחא הדגאו ,78 דצ גימ קלח ח"מב ית סומינוריה
 םג רפע שרדלו ,יוכו וויז ןה ולאו הי"ירב םש י"מבו 102 דצו 55 רצ ליעל םג ייעו
 םש 'יפו 'וכו תשא תנועל ועוגהש ןתב שיש םירפע הנמ ימ בקעי רפע הגמ ימ ונדטליב 'ב רפע 'ע ךורעב
 ירבדב ןיקוסע ןיאש לארשיב ןחב שי םירפע המכ יוכו רפע הנמ ימ (116 דצ שיאמר 'צוה) א'כפ הבר ותילא יסבו
 רפועל וא ינש הרות ירבדב ןיקסועו לארשיב ןהב שי ן תמכ ויסשת 'ר קלב 'קליב רחא ןונגסבו ,'וכו ןייז
 ינשכ ךירש ינש ינש ןינעכ לארשי ירוחב לש ןרכש תונמל לכוי ימ ל"א איר  זיסשת יר םש 'קליב דועו ,םיליאה
 ארפק רב ייגה םש רימבבו שישבו ,ןמוי ן ב תוריפ ושע 77 רצ ליעל ןושלה ןוגגס ןכו .םירשע ןבכ 9 = : םירפע
 ןושל אוהש רפע המדאה ןמ רפע שרוד .ומא הנוח בו :וארבנ הנש (כ ינבכ ר'מבב) םירשע ןבכ הוחו םדא 'מא
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 הזה םלועב ותריציש םשכ אל םירמוא ימש תיב ללה תיבו ימש תיב : אבה םלועל הריציו הזה םלועב
 ליחתמ אובל ריתעל לבא ,תומצעבו םידינב רמונו רשבבו רועב ליחתמ הזה םלועב ,אבה םלועל ותריצי
 םידיג םהילע הגהו יתיאר  לאקוחי יתימב רמוא אוה ךכש רשכבו רועב רמונו : תומעעבו םידינב
 ןימוד לאקוחי יתימ ויה המלו 4 'לאקוחי יתיממ ןידימל ןיא ןתנוי יר רטא ,  (ח ול לאקזחי) הלע רשבו
 5 ותריציש םשכ םירמוא ללה תיב ,ןורחא :/ אוה ןושאר טשופ אוהש המ ץחרמל סנכנש הול
 ףא ךכ תומצעו םיריגב רמונו רשבכו רועב ליחתמ הוה םלועב ,אכה סלועל ותריצי ךכ הזה םלועב
 ינכיתת בלחכ אלה רמוא בויא ןכש תומצעו םירינב רמונו רשבבו רועב ליחתמ אובל  דיתעל
 ינתשבלה רשבו רוע ,ינאיפקתו ינכיתת אלא רמוא וניא ינתאפקהו רמוא וניא ינתכתה ,(י + בווא)
 ,(םש םש) ינככוסת אלא ןאכ 'תכ ןיא ינתככוס םידינו תומצעבו (אי י םש) ינשיבלח אלא ןאכ 'תכ ןיא
 10 בלחה ירה וסמ הכותל ןתנישמ ףפור בלחה וסמ הכותל ןתנ אלש רע בלח האילמ איהש הרעקל
 תישע דסחו םייח יונו רשבו רוע .יוגו ינכיתת בלחכ אלה רמא בויאש אוה  דמועו הפוק
 : (בי + םש) 'וגו ידמע

 :91 75 ליעל 10 :'ט ייכ דיפ סנכ סלקיו ,ז"עס 'כ לפקוסי 'קני 1

 ,יכא [ותריצי 2 | זך ומכ [פשכ | י רמוא ,ל יא [+אְד םירטוא* | ם יל ללה--תיב | י םלועבו .א םלועב | * יל הריציו 1 :
 | א ןיליחתמ | אבל | יכא תומצעו | [] ותריצי [ליחתמ | ל אבה םלועב [אבה םלועל** | ך ., ךכ
 ,ם רג ₪ [הלע 4 | | יא יתיארו | ל ימא [רמוא"* | א ןכו .יכ'אחפ ןכש [ךכש | יכא תומצעו 8
 | יכאְד סנכנ אוהש ,פ [סנכנש 5 | ןפ המל | יכא היאר ןיאיבמ [ןידימל | יש ןנחוי | י'א רוע םהילע םרקיו
 | אד פלעב .יכ'אחפ [פלועל 6 | ל יא [יְד םירמוא* | יא היבו | בח שבול [שבול אוה | יכא ץחרמב
 .-- ליתתמ | ?אפְד אנל ,ל יבל [אובל*7 | אחפ 'ל ףא | א יל ךכ | פד תומצעבו ,א [תומצעו
 הנינגכו ₪ [ינכתת | יכא רמוא אוה ,ל 'א [5ְד רמוא* | 7 תומצעבו ,א [תומצעו | | ₪ 'ל תומצעו
 ינכיתת אלא 'מוא וניא ינתאפקחו ינתכתה ז(ל ינואפקתו) ינאיפקתו* ינכיתת -- ינתכתה 8 | | יכא ינאיפקת
 יותכ ןיא ( ינתאפקה הנבגכו ,ך ינתופקה הניבגכו) ינתאפקה ינכיתת אלא ןאכ 'יתכ ןיא ינתכתה ,ם ינאיפקתו
 אלא ימוא וניא ;' ןאכ ייתכ ןיא ינתאפקה ןאכ ייתכ ןיא ינתכתה ,כָאְד ינאיפקת (כ הנבגכו אלא) אלא ןאכ
 ינשיבלת ,י ןאכ 'יתכ ןיא ינתשבלח [ינשיבלת--ינשבלה | | = זך ינאיפקת אלא 'מוא וניא ינאיפקת חניבגכו ינכיתת
 ,'אל . . . ינתככיס ך [ינככוסת--ינתככוס* |  תומצע ,ילאל תומצעו [5 תומצעבו* 9 | זך ינשיבלת אלא 'מוא וניא
 ינככופת אלא 'מוא ונוא ינככוסת ,' ינככוסת ינשיבלת ינאיפקת ינכיתת אלא ןאכ ייתכ ןיא ינתככוס ,כ*א . . ינתככס
 ופמ ,ע [וסמ הכותל | אפ יל וגו רשבו--הרעקל 10 | ד ינתככוס ינתשבלה ינתיפקה ינכיתה ימוא וניא
 ' ל ינאיפקת הניבגכו [יוגו | ע בויא רמאש 11 | ע יל ירה | .ע ןתנשמ | ל ףיפור [ד ףפור* | ך הכותב

 | כד יחוו הרמש ךתדוקפו [יוגו 12 | ך יל

 ביתכ ןנחוי רי'א ייא םש ב'מ אמוחגת 'דמבו ,וז הריציב הייבו שב וקלחנש ומכו םיתמה תייחתב .אבה םלועל הריציו 1
 ביתכ ףועהו היחחו חמהבה לבא ב"'הועל תחאו ז"תועב תחא הריצי םדאה תא םיהלא 'ח רצייו ן"'ידוי ינש תוריצי יתש וב
 ןכו םירפפ ראשב 'יגתש ומכ ם לוו ע ל יתהגה .אבה םלועל 2 :'וכו חדשה תיח לכ המדאה ןמ 'וכו רציו תחא הריצי ןהב
 יאמש תיב ה''בו שי'ב 'יגה םשו ץירזת 'פ ר'יוב םג רמאמה לכו ,אבח םלועל ותריצי ךכ 'ןכו םירמוא ה"'ב ךומסב ל"יכב
 םידיגב רמוגו 'וכו ליחתמ ז"'הועב ב"'הועל (ותריצי לי'צו ו'דכו ר/'פדב ז./'כ) ותרוצ ךכ ז"הועב דלוה תריציש םשכ אל םירמוא
 אקזהי תשרפ ןיא אבא רב אייהח ר"א 'כו יתיארו לאקזחי יתימב ביתכ ןכש 'וכו אבל דיתעל לבא תומצעו
 לש ותריציש םשכ םירמוא ללה תיב ןושאר שבל ןורחא טשפש הז ץחרמל סנכנש ימל ןימוד לאקזחי יתומ המל הי א ר
 ינכיתת 'וכו רמוא בויא ןכש ןכ ומכ אבל דיתעלו תומצעו םידיגב רמוגו 'וכו ליחתמ ז"תועב ב/'הועב ןתריצי ךכ ז"הועב םדא
 וניא ינתשבלה ינשיבלת רשבו רוע ינאיפקת אלא רמוא ןניא ינתאיפקה ינאיפקת הנבגכו ינְכיִתת אלא רמוא וניא ינתכתה
 הנישש .לי'נו  ,ידמע תישע רסחו םייח יוה ינככוסת אלא 'מוא וניא ינתככוס םידיגו תומצעבו ינשיבלת אלא רמוא
 םש :םג ןכא 'וכו דציכ רלוח תרוצ אנת רמאמה םש ומדקש יפְל דלו ה תרי צו ש םשכ רמאמה תלחתב יוגה םש
 ומכו םדא לש  ותריציש םשכ ה''ב ירבדב םש "יגהש ומכ םיתמה תייחתב םדא לש ותריצי ב'הועל ותרוצי ךכ 'יפ
 לכב ב'תועש רמאמה הזמ חיכוהו לומגה רעשב ץבמרה ושוריפ ןיבה ןכו ,ונינפלש רמאמהב ב"'חועל ותריצי 'יפש
 רתאל ושדחל היבקה דיתעש אוה םלוע אלא התימה ירחא דימ םחל ץיגמה רכשחו תומשנה םלוע ונוא םוקמ
 אל םירמוא שייב .ר/יובש רמאמה .שרפמ ט''יכ ר'ב 'יפ ףופב ר"במ  ןיטוקילב לבא ,םיתמה תויחתו חישמה תומי
 ליחתמט אבל דיתעל לבא 'וכו רשבב .ליחתמ ומא יעמב דלו ז?חועבש ב?הועל ותריצי ךכ ז"הועב דלוח תריצי םשכ
 רמא ב"תוע לש ותריצי .וז ירתו 'וכו יתיארו לאקזתי יתמב .בותכ ךכש 'וכו תומצעו םידיגב ומא יעמב דלוה .תריצי
 ףוסב םש ריייוב עייועו ,'ובו ןימוד לאקזחי יתמש יפל אבה םלועל ומא יעמב דלול חיאר לאקזחי יתמ ןיא אבא רב אויח 'ר
 חיתאצמו אכה תישארבב שובישב . הבותכ וז הכלה, ונינפלש רמאמה לע ןיטוקילה לעב בתכ ושורופ יפלו השרפה
 יפל וקיתעהש שרדמב םירפוס .רוטיע ןיעכ אוחש ליינו ,י ת י א רו .ביתכ ארקמב .חכהו יתיאר 8 : אבר ארקיוב התכלהכ
 רבע ןושלב .רמוא וניא ינתכתה 8 ; ארקמב שבשל וא שרדמב .היגחל ךירצ ןיאו .ו"יו ילב חור ר צ ו * לועלו יתיאר ןינעה
 הנבגכו ותנווכו. ינאיפקתו ובו רמוא וגיא ינתאיפקהו .אוה .אלילק .אנשיל  שי'יכו ל"יכבו ,ךיתע ןושלב ינכיתת אלא
 בותכ ארקמבו  ,רי'יוב .סגו ןאכ םירפסה .לכב הי'כ  .ינככוסת 9 | :יינאיפקת הנבגכו יגכיתת אלא רמוא וניא ינתאפקה
 יא אייכב ג'ל ןכו ,'וכו רשבו רוע ןמ רמאמה ףוס רסח פייִכבו ,הרעסה ןמ הי'דב יימב 28 דצ ליעל 'יעו ינככשת
 תרעקל רמאמהו ,'וכו דסחו םייח םש םייסמש אלא כייוכו 'ב איייכב אתיל ןכו ,'וכו איהש הרעקל ןמ לאקזחי 'קליו

 התדנ רוקמל אצוי ונממו דמוע םד אלמ השא לש םא רמאמהב אבוה םש ריוובו ,ספמ 'ע ךורעב קתעוה 'וכו איהש =
 ליעל 'יעו 'וכו הרעקב ןותנש בלחל לשמ רצונ דלוה דימ וכותל תלפונו תונבל לש הפט תכלוה ה"בקה לש ונוצרבו
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 וב די השרפ תישארב 1%

 רזעלא יר םשב ןינכר הננח 'ר םשב עשוהי 'ר  ,םינותחתה ןמו םינויליעה ןמ תוריצי יתש רצייו ג
 המהככ הברו הרפ המהבכ התושו לכוא ןטמלמ ,ןטמלמ עבראו ןלעמלמ תויוב 'ד וב אוב
 יכאלמכ האורו ןיבמו רבדמו תרשה יכאלמכ דמוע ןלעמלמ ,המהבכ תמו המהבכ םיללג ליטמ
 םלצב וארבנ םינוילעה אחא 'ר םשב יירפת 'ר] ,רדצמ הז אלא ,אהמתא האור הניא המהבו ,תרשה

 וארוב .ינירה היכקה רמא ,תומרכו םלצב וארבנ אלו םיברו םירפ םינותחתהו ,םיברו םירפ ןניאו תומדבו 6
 ינא םא היכקה רמא אחא יר םשב יידפת 'ר | ,[םינותחתה ןמ הברו הרש ,םינוילעה ןמ תומדבו םלצב
 ןמ וארוכ ינירה אלא ,יח וניאו תמ אוה םינותחתה ןמ = ,תמ וניאו יח אוה  םינויליעה ןמ  וארוב
 וליאש ,ער רציו בוט רצי תוריצי יתש רצייו : היחי תמ םאו תומי אטח םא םינותחתה ןמו םינויליעה ד

 םרא ירהו ,התמו תרחשומ התיה הטחושל םדא דיכ ןיכס האור התיהש ןויכ םירצי ינש המהבל היה
 ,וברקב הרורצ (א בי הירכ) וברקב םדא חור רצוי ידיא רב אננח 'ר רמא ,םירצי ינש ול שי

 הריצי .תוריצו 'ב רצייו :ןגממ הכילשמו הטמוש היה וילע האב הרצה התיהש ןויכ ןכ הניא וליאש ה

 סינלנ סנכ סיכנד 10 | :'5 6"ק םוככנ ייעו ,סי'עקפפ 'כ .סיככז 'קל* ,יכ זפכ עוקל 8 :כ"שו 64 75 ליעל ,סט טוקלי 1
 :'8 ייפ סט פוקנס ,'נ יק עיכוס כ"ע סעותנפ ,'כ זפכ עוקלי 11 = : ('ס יס) סדפ ןיל 'פ םלסק םכדע ,('נ "כ ט"פ)

 ןמו | ְך םינותחתה ןמ הריצי ,?א הריצי םינוילעה ןמ .יכ'אזדפ םינוילעה ןמ הריצי [סינויליעה ןמ 1 | "ַ) ןוטכוא

 = [עשוהי | ך יינוילעה ןמ הריציו ,?א הריצי םינותחתה ןמו , כ'אזדפ םיגותחתה ןמ (ןֶד הריציו) הריצי ,י [םינותחתה

 | אפ הלעמלמ | 5 עברא ,2כ תוירב עברא 2 | כ:אד קחצי (כ 'רב) רב אנינח [הננח | כ'אְד הימחנ (כ 'רב) רב

 ,ם?א [ןלעמלמ 8 | כפד יל .'א הט- .?א [ןטמלמ | 'אפ הטמלמ | א תוירב (כ עבראו) ידו ,ך ידו :ם [עבראו
 ההמתא 4 | כא תרשה יכאלמכ (כ ןיבמו) ןיבמ | כא תרשה יכאלמכ (2 רבדמו) רבדמ ,ך רבדמ | 'אְד הל-
 | 'אל יל [סינותחתה --- יפת 'ר* | ל רייצמ [כאְך רדצמ* | א 'ל הז | כא האור הניא המהבו (2 אהה)
 | םינוילעה | כ ותוא ארוב 7 | 'אְדְל יירפת [כ יידפת* | 2 הרפו 6 | ד ותוא ארוב 5 | ?אְָד יירפת [כ יידפת*
 5 [תמ 8 | "ך ולאמו ולאמ ,'א םינותחתה . . םינוילעה ןמ | 'א ותוא ארוב | 2-,ירה [אוה | כ -, ירה [אוה
 | כ רצידחאו | 5 ערה [בוט | כ רצי דחא | סירצי ('ר'אְד 'ב) ינש | א אטהי אל ,'א אטח אל ,ך"ְל ואל
 | ((ירכז) * ןיכסה תא |  איהש [התיהש | יכאח המהגגב | ?אד ויה .יכ'אחפ [היה 9 | 5 גוט ,יכ ערה
 ,ירכיאז תרחשמ .₪ [תרחשומ | ך הטחשל ,ץְד התוא טוחשל .יכאפ [הטהושל | כא חבט ,(סש) י םדאה
 םדא לש ותמשנ .כאדַפ [הרורצ | ך רצויו [רצוי" | כ אנניח .א[זְךְד אנינח 10 | (םש) ידימ -, [התמו | 'אְד תרחפמ
 [היה | ?אְָד אלמלא ,(םש) יכ'א[פ אלמלאש ,י ילולאש [הניא וליאש 11 | ך םדא לש ושפנש דמלמ .י ₪
 | ייל הריצי | יכלאחפ יתש [ב | יל ונממ | (סש) יַפ התיה

 ונינפלו ,598 דצ סיורק ייעו אטפא (אטיא ל"צ) אטיח ןי ט כו א אטיח ישוריה ייג איבה חמש אקרק 'ד שררמב
 ;וטכא אטיא וכו אטיז ויד רימבבו וטקא אטיא אטפיא אטיז "יא ב"מ 'חנתבו ,'שוריב רמאמה לכ שבתשנ
 לכוא דע מאמה שאר קר קיתעה פייכבו ,י"מבו נ"חב שימו םש סיונישה ייעו 64 דצ ח"פ ליעל רמאמה לכ .עשוהי 'ר 1
 יירפת יר רמאמת עצמאב עטיק 'ב אייכבו .לי ע לד כ ור כו תמהבכ התושו טוקליב עטיק ןכו ,ור כו המהבכ התושו
 ותואב תוישרפה רפסמ יפל ז"פל זמרו ,היחי אטחי אל םאו דע ד 'שר 5ב רכו ןיברו ןירפ וניאו וכו אחא ר"שב
 ב אתיאו 'א אייכו ל"יכב אתיל הז רמאמ .'וכו יירפת 'ר :65 דצ ליעלו ג"חעו יתחגה ןכ .דדצמ 4  :י"כ
 יר היירב י"מבו םש ליעל ייעו כייכ י"פע יתהגה ןכ .יידפת 'ר 6 :םש ליעל אוהש ומכ ויתמלשהו ,כ"יכבו 'יסופדב
 ית ןכו .תוריצי יתש 8 :(יירפת 'ר םש סופדה תועט תומוקמה ינשב י"מכו .אחא 'ר סשב תיר היידבו םש לי'צכ) יידפת
 ) ןייידוי ינשב 'וכו רצייו .ביתכד יאמ .אדסח בר רב ןמחנ בר שרד םש תוכרבבו ,ןירצי ןירתב םדא תי םיהלא ייי ארבו
 תיל רצייו הב ביתכ אלד המהב התעמ אלא 'וכו ער רצי דחאו בוט רצי דחא ה"בקה ארב םירצי ינש (ס"רב
 תיבקח ארב ןיפוצרפ וד 'וכו ימנ יא ירצימ יל יואו ירצוימ יל יוא וכו אלא וכו אכשנו אקזמד ןניזח אק אהו הרצי
 המהבו ול ערו בוט שיגרמ םדאהש 'וכו תוריצי יתש רצייו עמשמ ונינפלש שרדהבו ,55 דצ ליעל 'יעו וכו ר"הדאב
 תרה 8מ ייפ .תרחשומ 9 :ול היהש ה"דב םש י"מבו 48 דצ ליעל ע"יעו רכו היה וליאש ערל בוט ןיב תשגרמ הניא
 ייפבו ,127 דצ קיטאממארג ירנאמ עקערלענ ע"יעו רחפ ותארוה רחש סיילב ןכו ,'א אייכו 'יסופרב 'יגהש ומכ תלחובמו
 סואעהמ שיטירבב דחא י'כבו .(דחפ בורמ אי'יכ ר"ב ייפב) רעצ בורמ המצע התיממו תמדקמ תר ח ש מ שרפמ ייכ ר"ב
 ייגתו ,תחרובו תמדקמ איה חגרהל שיא ריב .ןיכסה חאורש ןויכ םש 'גו רמאמה לכ אבוה (1889 יטנעירא ץבוק)
 ,וילע האב תרצהשכ תמ וניאו ושוריפ ףסונ פ"יכב .רכו סדא ירחו :ו"דו ריפדב הירכז 'קליב םג "יא חרחשמ
 וגרהל וילע אבש ואגוש האוושכ ומצע תיממ וניאו םירצי 'ב וב שיש םדא ירהו ךירפו שרפמ ט"יכ ר"ב "יפבו
 וינפל ייגה התיתש ל"נו ;הטימשחל תושר ול ןיאש וברקב הרורצ 'וכו (א"יכ ריב ייפב ה"כו) ב ק ע י ר"א ץרתמו
 תאב הרצש ןויכ ןכ אלמלאש וברקב חרורצ וכו ידיא רב בקעי ר"א לינה י'כב ה"כו ,ידיא רב בקעי 'ר
 בותכ ארקמכו ,ר"פד שררטב םגו תומוקמה ינשב 'קליבו "כ לכב= ח"כו .חור רצוי 10 : הכילשמו 'וכו וילע
 יפלו ףסונ שוריפ אתיא הירכז 'קליבו ,וברקב הרושקו חרורצ םדאה חור ארב ררצ 'ל חוו רצוי שרודו ,וציו
 ,(תירכזד ארקב .ליחתהל רמאמה סריס םשו) הל שי דחא רצי המהכ לבא הטימשהל לוכי וניא הרורצ איתש
 םדא * ןיא 'פה  שררב אתיא תלהק 'מכו ,וכו הורצ םדא לש ותמשכנ תומוקמה ינשב יגה 'קליבו
 חור רצויו ביתכ הני ג ה ר"א ןנממ תתולכל ומצע חורב טילש םדא ןיא ירמא ןינברו וכו חורה תא אולכל חורב
 ,וכרקט תכילשמו הלטונ היה וילע האב הרצה התיהש ןויכ ןכ ילוליאש ופוגב סדא לש וחור רצ ובוקב םדא
 ןיא רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר א"ד (רחא ררסל ליו ררסו םיבצנ םתא רודס םירבוחמ וידו ר"פדב) םש רידכו
 תיתשכ רדחא רבאב ה"בקה הללב וליאש ףוגה לכב ת"בקה הללבש המל התוא תולכל ושפנב טילש םרא
 :תתולכל :לוכ: אתי אלש ידכ ףוגת לכב ךכיפל תמו רבא ןתוא ךתוה היה הרצ םראל עיגמ



 ו

 17 ו ב : דיי השרפ תישארב

 ב דלונו העבשל רצונ רמא אנוה בר ,העבשל הריציו העשתל הריצי ,הוחלו םדאל תוריצי יתש רצייו
 ימוק ןועב ,הנומשל רמוחו לק ,יח וניא העבשל דלונו העשתל רצונ ,יח הניא הנומשל ,יח העשתל העבשל

 :וטכא הטיא הטפיא אטיו ןוכל יטממ אנא ןוכרידמ ןוהל רמא ,יח העבשל רצונהש ןינמ והבא 'ר 6

 ס'* ייפ סט | לעוסנפ ,ס"כ 'יס לברפב ב'פ סעוסנמ ,'ד 'ס ד'פ סועבי 'םוכי ,כ'פ ןמק5 :יכ [עכ עוקמי1
 : 'ג "ס ד"'פ סבכ לנדומב

 (ך הריציו) חריצי םדאל הריצי :פ [הוחלו םדאל | ך ינש ,'ד 'ב ,יכאפ [יתש | ל יל [יאְד"ל רצייו* 1
 חח [העבשל | יכאחפ הריצי | י'א'ד 'זל .כ"אפד העבשל ,ז [העשתל | כ הוחל תחאו םדאל תחא ,יִאְזְזְד הוחל
 יחל יח .יטל וא יזל [יח וגיא ('ל הנמשל) הנומשל* יח---דלונו תעבשל | ?א אנוה 'ר | י'א'ד טל ,כ"אפך העשתל
 ויק יח יחל דלונ 'זל / פד יח ('ך יטל וא ,ך העשתל וא) העשתלו (ך 'חל) הנומשל דלונו ('ד 'זל) העבשל ,י יח ונוא
 העשתל 2 | "ל העשתל ןכש לכ ייח הנומשל דלונו העבשל ,?א העשתל ו'ק יח [הנומשל דלונו] העבשל ,1א יטל
 דלונו ('ך יטל) העשתל ,י יחל ו"ק יח וניא 'זל דלונו יטל [הנומשל רמוחו לק יח וניא (ל העשתל) העבשל* דלונו
 וגיא 'חל דלונו יטל ,פ העבשל רמוחו לק יח וניא הנומשל [. .] ,ָך העבשל רמוחו לק יח וגיא (1ך 'חל) הנומשל
 העשתל ;א יזל ("א העבשל) ו"ק יח .וניא (*א הנומשל) יחל םא ימח אתיא ל"א ןהמ יזל דלונו 'טל רצונ יח
 : 5אפ [ישוק 8 | יל יעבשל ןכש לכ יח וניא הנומשל םא ימח יתא 'זל דלוגו יטל רצונ יח וגיא הנומשל דלונו
 | ע הטיז | יכא ןול [ןוחל | יע'א'דך 'זל | כ דלונתש [רצונתש | ךיברד [רל | ך הימח ,י ימק ,ץ יומוק
 / ךיא אטקוא ;יכ'א וטקוא .עפד וטכוא | (ע אטית) ,י וטיא ."עכ?אפד אטיא | עכד אטפא ,י'אָפ אטפיא

 רמאמב שרודו ,נ"'חעו הוחל הריצי םדאל הריצי 'יגה לא ןווכו םימעפ 'ב הריצי ןכו יטיש יניב רצייו ףסונ ליייכב .רצויו 1
 הדשה תיח לכ 'וכו רצ יו בותכ טיי קוספ הטמלו ןייידוי ינשב רצייו םדאה תאירבב ןאכ ש"ימ וירחאלש םירמאמבו הז
 העשתל הריצי :אבה םלועל הריציו הדב י"'מב 199 דצו תוריצי יתש היידב י"מב 198 דצ ןמקל ועו דחא דייב 'וכו
 העבשלו העשתל םדאל תוריצי יתש 'וכו רצייו שרוד אלא ר'הדא תאירב לע יאק אלו 'וכו רצייו לע רחא שרד .'וכו
 יתש ןהש הנימ עמש תא ייסרג םש תומבי 'שוריבו ;םישדח העבשל וא העשתל רצונ םא אמייק לש דלוה אהיש
 לודגה ימבו ,'וכו 'זל רצונ העשתל 'ריציו 'עבשל הריצי רצייו הנוח 'ר םשב אריעז 'ר תוריצי יתש ןיינמ יוכו תוריצי
 רצונ .העבשל רצונ :העשתל תחאו העבשל תחא תודיל יתש ול רצייש 'מלמ רצייו רמאמה ןונגס הגיש 79 'ןמע
 :םש 'שוריב עקבו רייב 'יפב ייעו םישדח העשתל דלונ אהיש העשתל רצונ ןכו םישדח חעבשל דלונ אהיש דלוה
 וכו העבשל רלוגו העבשל רצונ ל"יכב רפסה ףוגב תירקיעה וז "יג\ ,העשתל וא העבשל .העשתל העבשל .דלונו
 וא [זל דלונו] יזל רצונ םש לי'צו ,יח וני א 'חל יח 'טל וא 'זל רצונ טוקליה "יג כ"ג איה יח וניא חנומשלל
 יזלו יטל תוריצי .יתש רצייו שרוד אהד יח וניא יחל רצונ יח 'טל רצונ וא 'זל רצונ שרפל רשפא יאש ,'וכו 'טל
 רמוחו לק יח ןניא ה ע ב ש ל דלונו העשתל רצונ יתהגה הינשה אבכבו  ,תיפיב םג 'יעו אכיל 'חל הריצי עמשמו
 לכ ייח הגומשל ךלוגו יזל רצונ ייגה 'שוריב לבא ,יחל ן'ק יח וגיא יזל דלונו 'טל רצונ טוקליה 'יגכ אוהו ,הנומשל
 הייח וניא הנומשל םא ימח אתיא העבשל דלונו העשתל רצונ הייח וגיא הנומשל דלוגו העשתל רצונ העשתל ןכש
 טמשנ יב א"יכבו ,ןכ ש לכ םוקמב ו ק אתיא םשו) 'בו יא אייכב 'יגה ןכו ל"יכב הגומ ןכו ,יעבשל ןכש לכ אל
 י'זל רצונ השרפמו ימלשוריה "יג איבמ א'יכו טיייכ ר"ב 'יפבו ,(םש ןוילגב ףסונו הנומשל דלונו רמאמה תלחתב
 אמייק רב יח 'חל דלונש ימרתיאו םישדח 'ז ומא יעמב אהיש הריצי תעשב דלול רזגנ םא 'טל ןכש לכ יח 'חל דלונו
 'טל רצונ ומא יעמב םישדח 'ט דע לדגו םצעתמו ךלוה דלוהש םישדח 'ט ומא יעמב אהי םא ןכש לכו אוח
 'זל ורלונ תודלו בורו ליאוה ןנירמא ימ והמ 'זל דלונו יטל רצונ אב וגמז םדוקש יח וניא 'חל דלונש ימרתיאו 'וכו
 ונמז םילשה אל אוהו םישדח 'ט ומא יעמב אהיש וילע רזגנו ליאוח אמלד וא אוה אמייק רב הז ףא ןייחו םישדח
 ייפב ייעו ןכש לכ אל 'זל שדחמ ונמז םילשח אלש יפל יח וגיא 'חל םא 'וכו ימח אתיא ל"א יח וניא םישדח 'במ
 ויק יח וניא 'חל דלונו יטל רצונ י ח 'וכו 'חל דלונו 'זל רצונ פ"יכו 'יסופדבש 'יגה תמכסמ ימלשוריה 'יג םעו ,ספדנה
 שרדמה קלוח טוקליבו ליייכב ונינפלש 'יגה יפלו ,יחתשיאד אוה ייוהתשיאו אוה 'ז רב 'ב יפ תומבי ילבב 'יעו 'זל
 ת"פיב בתכש המ יתאצמ שררמה תטיש ריבסהל ןוכנ םעטו ,יח וגי א 'חל דלונו 'זל רצונ ליסו ימלשוריח לע
 'זמ דחא לכש יפל אוה 'חב (דלונה) דליה תומ תבסש יתעמש םימכח תצקמו לזו (דיפ תומבי מיייב וירבד ליפכהו)
 םירזוח כ'חאו םישדח 'ז דע 'וכו 'בב קדצ ןושארב יתבש רובעהמ [דחא| שדח לע טלוש לייכנח םיצש תכל יבכוכ
 בוט אוהש קרצ וילע טולשי יטב סנכתשכ לבא הער ותארוהש תמ יתבש תלשממב אוהש 'חב [דלונה] ןכלו הלילח
 סעד עטכישעג ראופמה ורפסב עגנאל 'חה כ"ג בתכש םירבדה ןה ןהו) הנבל ולזמש היחי 'זב דלוישכ ןכו היחיו
 יתיימד יאמ ש''כו וכו ןיוכל רשפא יא הז יפלו םש םייסמו (292 דצו 171 דצ ב'ח 'ג ארודהמ סומסילאירעטאמ

 וגו ,יח וניאש הנומשל העבשמ ו"ק 'וכו העשתל רצונב יתיימ טוקליו ל"יכ יפל ארביאו ,יח וניאש 'זל 'חמ ויק <
 רצונ רמא אנוה 'ר כ"פ ןמקל אתיא ימלשוריה לע תקלוחו תואחסונה לכב ןאכ שרדמה ירבדל .תרתוסש תרחא
 םש ןכו ,הנומשל רמוחו לק יי ח וגני א העשתל דלונו העבשל רצונ ייח וניא הנומשל יי ח העבשל דלונו העשתל
 הטיש התיה יח וניא 'ח ןבו יח 'ז ןבש ל'זח תעדו ,ותהגה יפ לע וירחא וסיפדהו םש היגה כ"'מבו ,ו'ַדְו ריפדב יוגה
 רצ ןהכ תאצוה א'ח ןוליפ ירפס) א"'מפ םלועה תכאלמבו דיפ 'א הרותה יזמרב ןוליפ 'יעו םינומדקה לצא .תמסרופמ
 ,ישוריב ח'כו .ימוק ןועב 2 = :די'פ םייח ילעב תודלות וטסירא ע"'יעו ,(92 דצ אובמבו םש ל"ומה תורעהב 'ועו 8
 'וחנח ימבו ,יוכו\ העבשל ד לו ג ה ש כייפ ןמקל .רצונהש 8 :וחבא 'רל ולאש םש ר"מבבו רבדמב .אמוחנת ישרדמבו
 איבמ ינא םכלשמ .'וכו ןוכדידמ | :'וכו .אוהש העבש ןבל ןינמ 'שוריבו ,יח אוהש העבש ןב דלונל ןינמ ר"מבבו
 .'וכו הטפיא הטיז | :תיגוו* ןושלב םהל רמא 'וחנת 'מבו ,ןוכל בהי ינא 'וכו ןול רמא ישוריבו ,םכל .היאר
 (? אטפיא רפסמה תוא אוה (!אטיז תוא י"לבו ,הנומש ןב תמו העבש ןב יח יטיש יניב ןוכנל שרפמ ל"יכב
 (5וטכא רפסמה תוא אוה (*אטיא תואו ,(*י'לב היחי הית ןושל לע לפונ ןושל אוה םגו העבש ותארוהש
 ,םייחח ןמ שורפיו (%ךלי ןושל לע לפונ ןושל אוהש וא התימל זמר ואצמ אטיא תלמבו ,הנומש ותארוהש
 אלו אטיא "גה "כו ךורעה יסופד לכבו ,הטיז ר"פדב "א אשיז 'ע ךורעבו ,רוריבב שרפתנ אל דועו
 כ'פ ןמקלו ,אטיא 'ע םג 'יעו םש ךורעה שו ריפ ב םיסופד תצקמ 'יג י"פע 'שה ךורע לעב היגתש ומכ אטית
 כ'מבו ,ןוטכוא ךורע יסופד ראשבו ,ןוטקוא הטיה 'וו אטיז ל'יכבו ,ןוטכוא הטיא "וכו 'אטיז ריפדב

 ') (ףדס. 5) (חז. *) ץֶסַמ ((זש. 3) ףז0. *) 0אזש ") ₪.



 וו ב די גי השרפ תישארב 1%6

 ןיעקוב הטיח ישרש הרוהי 'ר םשב היכרב 'ר הקיע רב הנינח 'ר  ,בורח ישרשו המקש ישרש ושעי
 הקשמו הלוע םוהת םוי םישלשל תחא יול יר רמא ,רוצב ןיעקוב םיכר הנאת ישרש ,המא ינ ץראב
 העשב יול ןב עשוהי יר רמא : (ג זכ היעשי) הנקשא םיעגרל הרצונ י"י ינא םעמ המ התוא
 : המראל םינפ השוע אוה דרוי רטמהש

 די השרפ
 (דטכ ילשמ) הנסרהי תומורת שיאו ץרא דימעי טפשמב ךלמ יוגו םיהלא יי רצייו (ז ב פא

 ארב תישארב ןידב םלועה ארבש ץרא דימעי טפשמְב ,היכקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ךלמ
 תארקנו םלועלש ותלח רמג היהש ןושארה םדא הז הנסרהי תומורת שיאו , (א א תישארב) םיהלא
 התרצק ןב יסוי 'ר רמא .(ב וט רבדמכ) המורת ומירת הלח םכיתופירע תישאר המורת הלח
 ןמ הלעי ריאו הליחתב ךכ םייתניבמ התלח תהבגמו .םימב התסיע תקשקשמ איהש וזה השאכ

 :המדאה ןמ רפע םדאה תא םיהלא י"י רצייו  ךכ רחאו ץראה 0
 נ"מ לעוסנס ,נ"" "ס ל'פ סנכ םועט ,'ד ע"כ ילטע יכיכע 'קני ,נ"סקסס 'כ ילשמ עוקלי ,יכ זעכ עוקלי 6

 פעוסנס ,ינ 'ס ביפ םנט 'טוכי ,ז"יפ ףוס ןעקמ 7 = : גיינפ ניו כיכדס 6 6'(:  ז"סק) ע'פ יסככ לסקיספ ,'כ "יס סיטפטע
 : 'כ ו"פ סליעע 8 = : זי "כ .עכופמ נ"ע לעוסנס ,'ל 'יק .סכ לעוסכסו ביי

 (8 ןהישרשש) םהישרשש . . ,?יכָא'ְד המקש [בורח | (סש) יא ישרש ושעי (א המו) המ ,יכ ישרש | בורח [המקש 1
 רב ,ך הקזיע 'רב ,כא אקיע ('א 'רב) רב | א ןינח | פד וכרצ יפל (פ דחאו דחא) 'או 'א לכ אלא םוהת דע
 ים [הנאת ישרש | יכאפ םישמח [נ2 | י ןיטח | 'ָך ישוש | ך .. יבוו :כ'א [היכרב י'ר | ם אבקוע
 (ם ןכ) ךכ - ,(סש) יכ'אד [יול 'ר | 'ל םיכר | (םש) י םינאתו םינפג ,יכא םינאתו םינפג ישרש ,ָך הנואת . .

 | א םתוא 8 | 'יךיך דחא .כאפ [תחא | םד המקשו בורחו (ף המוסה) אמוסה יפל (פ תרמא) רמא אקדכ אוה

 ינפ לכ תא הקשהו ינש -. [המדאל | יכ'א 'ל אוה 4 | כא רמא יול . . ר | ך אמעט יאמ /כ"אם [םעט המ =
 ,(ילשמ) יכ'אְד -. תא .פ [סלועה 6 | 'אְד 'וגו .כ"אפ [הנסרהי--שיאו | מכאפ -. יתכ [ךלמ 5 || ןך המדאה
 ייעפ וז ,יזח [וזה 9 | יוד אתרצק ,(םש) יכ?א [התרצק 8 | מ תארקנ הלחו | מיכא אוהש 7 | *א ומלוע תא
 /1) [םייתניבמ | (סש) ו הלח | (םש) יא תשקשקמש .יחפ תשקשקמ איהש .ן) תקשקשמש | (םש) יכ'אְד תאזה

 | דיל וגו :ע הקשהו -. ,כאפ [ץראה 10 | יאָפְד םיתנבמ

 ינ לש ןתוא הקשמו הלוע ןותחתה םיחפט השלש לש הקשמו דרוי ןוילעהש דע 'וכו ןותחתל ארוק ןוילעה םוהת
 תוכרב ישוריב .'וכו הקיע רב הייר 1 :שייייע רחא ןונגסב ונינפלש רמאמה קתעוה 71 'ומע לודגה 'מבו ,'וכו המא
 תיגהש ומכ הקורב אלו ,הקי רב ליצו) הקירב היננח 'ר יינעת ישוריבו (אקיא רב 'צנגמ 'דב) אקי רב אנונח 'ר 'יגה
 ,ישוריב אתול הז רמאמ .ל'ביר רמא 8 :היכרב 'ר ג"ל תומוקמה לכבו ,אסי רב הנינח 'ר זיעבו ('ב זיפ י"הבמב
 םיערזה םילדגש רי'ב 'יפב שרפמו ,המדאל םינפ השוע וכו רטמהש העשב המ דא ה ינפ לע רחא שרד אוהו
 0 :עקרקל םינפ ושענו תוקריהו

 ומלוע תא ארבש 'וכו טפשמב ךלמ םש ר'ומשב .'וכו םלועה ארבש 6 :גיי ישרפ 'בו 'א אייכב .די השרפ
 הכו ןוהלוכ ןכו םיהלא אלא רמוא וניא עיקר יהי י'י רמאיו םיהלא אלא רמאנ אל ייי ארב 'וכו תישארב 'נש ןידב
 הידב 10 רצ ליעל י"מבו 118 דצ ליעלו םיהלא ארב תישארב 'נש ןיגמ ןידב 'וכו ארבנ םירבד הרשעב םש נ"רדאב ייעו)
 תא תלבגמ הלח שירפהל תשקבמ איהש העשב השא לש הכרד המ םדא הז 'וכו תומורת שיאו (רכו ארב תישארב
 ,'רכו רצויו כיתאו וכו דאו 'גנש םדא לטנ כ"חאו םלועה תא לבג םיהלאה השע ךכ הלח תלטונ כ"האו המקה
 ןב י'ר רמא המורתב שרפוהש ר"הדא הז תומורת שיאו הי'בקה הז 'וכו טפשמב ךלמ םש םיטפשמ בי'מ אמוחנתבו
 רמוא יוה הלח תלטונ כ''חאו התסיע ךותב םימ תנתונה וזה תגהככ 'וכו רצייו כ"חאו 'וכו דאו 'נש 'וכו ןינמ התרצק
 יות כו המדאה הרורא םרג המ יוויצה לע רבעו לכאת אל הזמו לוכא תזמ ה'בקה והוצש הנסרהי תומורת שיאו
 ךכ 'וכו תהבגמו םימב התסיע תקשקשמש השאל דיהל רמאמה הנישו פריס 71 יומע לודגה שרדמבו ,הנסרהי
 ףיסמו 'וכו הנסרהי תומורת שיאו רמאנ וילעו םלועלש ותמורת אוהש םדאה תא יוכו רצייו כ'חאו דאו הלחתב
 :ורצוי ירבד לע רבעו ץעה ןמ לכאש תעשב ותלואב וסוה אותו ותמכחב םלועה ול דימעחל יואר היה ושוריפ
 תרוהט הלה ר'הדא וכו הלחכו הדנב תוריהז ןניאש לע 'ינתמ לע הנשנ םש תבש 'שוריב .ןושארה םדא 7
 תתסיע ת ש ק ש ק מ השאהש ןויכ התרצק רב יסוי 'ך רמד ייכ אייתו המדאה ןמ רפע 'וכו רצייו 'תכד היה םלועל
 ח תוצמו םש חג ב'מ אמוחנתבו ,ז"יפ ףוס ןמקל ייעו 'וכו התימ הוח ול המרגו התלה תהבגמ איה םימב
 ותלח לע הל רפכתיש הלח תוצמ הל ןתנת ה"יבקה רמא והתאמיטו הוח התאבו םלוע לש ותלח היה םדאש יפל המל
 איה הסיעב םימ תנתונ השאהש ןויכ וניתובר ונש ךכ םלוע לש ותלח םדא היהש ןיגמו ותאמיטש םלוע לש
 הכו המדאה ןמ םדא ותלח היבגה דימ המדאה לע םימ הי'בקה ןתנש ןויכ אתרצק ןב י'ר רמא 'וכו ךכ התלח תהבגמ
 תתרצק ןב י'ר רמאד םלוע לש ותלח היהש ר"'הדא הז 'יגה םשו ערוצמ יפ ב"מ רחנתב ייעו 'וכו רצייו דימ וכו הלעי דאו
 אקמסוד ןב יסוי ר"אד "גה הנ 'ןחנתבו ,'וכו ךכ הלח תלטונ כ"חאו םימב התסיע ת ק ש קש מ השאהש םשכ
 ה"בקה השע ךכ התלה תתבגמ איה כ'תאו וכו תשקש קמ השאהש םשכ (אתוצק אינ)
 םש שרפמו א"יכו טייכ ר"ב "יפב תשקשקמ אבוה ןכו 'וכו רצייו כ"'חאו הקשהו ץראה ןמ | הלעי דאו 'תכד
 :שקשק 'עו קשקש יע ליתמעו 'ג קש 'ע ךויעו ג"חעו הסיע תשילל ןושלה ךיישו תשקנמ ןושל
 רייספבו ,'וכו םכיתופירע תישאר ביתכ הלח יבג המורת ורקיא והלוכ םש הליעמ ייע .המורת הלח תארקנו 7
 : 811 דצו 59 דצ ליעל 'יעו ותוא ארבו םימחר תדמו ןידה תדמ 'וכו ףתיש םדאה תא םיהלא 'ח רצייו ושרד םש
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 םילוחה ףא רמא אבא רב אייח 'ר ,םיחוורמ םישחכומ ףא רמא יול רב ןנחוי 'ר  ,םיחוורמ
 התחג התעיבר תוה דכ  ,היישיב רקבמ הוה היירבח ןמ ימיבא ,םהילע םיפר םהירבא  ,םיחיורמ
 ,תשגרמ הבוט ןבא ףא 'א 'ר ,וחונינ היל רמא הוה  ,ןיריבע ןוניה המ אב רב הייח 'ר היל רמא הוה
 תואמ 'ג היתומשו ןונ דח ןודיצו וכע הדהב הוה ארבוע סחניפ 'ר רמא ,ןישיגרמ םיגדה ףא 'מא ןינבר
 8 ןורצ תתחנד ןויכו ,התעיבר תתחנ אלד ןוהל רמא דייצ בס דח ןמת הוה ,ןירטיל יר היתולקתו ןירטיל
 : ןירטיל 'ש היתוחכשאו היתולקתו ןירטיל 'ר היתומשו ןונ רח

 ןי המ ןכ םא ,המוסיח יפל אלא התוש ץראה ןיא ןועמש 'רב רועלא 'ר רמא [המדאה יגפ]

 :'ט "יס ס"פ סככ סועט ייעו ,יפ גייפ ג'יפ ז"ע 'טוכי ,סט 'יכעפו םוכככ 'טוכי ,(די'פס) ס"ט 'כ סיעעי 'קלי ,סט טוקלי 7

 יכומ .ב ןישחכומ | = פ יל ,?א יול רישב ,כ יול ןב [יול רב |  י'אד ןיד . 'אחפ םיחיורמ , כ [םיחוורמ 1

 | כ"אדוי .*אזדפ [םילוחה | לאייחא [אייח* | לאב ןיחורתמ .'אחןיחוורתמ ,ךפךןיחיורמ | ירכאפד ןיחש
 .יפ ןהילע | ירכפד ןיד .ח [םיפר | 57 ןהירביאו ,י ןהירבאו ,ךֶזְד םהירביא ,שןהירבא | כזך ןיח ,?א םיחוורתמ 2

 [היישיב* | + ויוה | יא איד פד היד , כ איירבח | ל ייסובא |ימיבא** | ('ִא ןוהילע ןיפר ןוהירביא 'יפ) כ ןוהילע
 | אתחנ | 5 אעיבר :.פאְד אתעיבר | ייוה ,1אפ הוה , תווה ,?א [תוה | ל הישייב .יפד אישיב ,כ איישיב

 יפ [ר | ב והונינ ,'ו1ך והיגנ | א יל ,י יוה [הוה | יכאפ ןידנע | יכלאפד ןוניא | ראפד אבא רב אייח | י יוה 8

 ,.יחְד וכע אדהב | ייוה | ך הדבוע 4 | ?א אבט | א ימא ,"אפד רמוא [א | א אייח יר ,כ'א אבא 'ר
 ומשו ,[ך [היתומשו | ירא יל דח | 'ך .דצד ,י ודצד אד ודצו .?ךוד ןודצו | ?ך וכעד דייצ דחב ,'אפ וכעב
 | (רמאמה לכב) כ"א ןילטיר ,יִד ןירטל .חפ [ןירטיל 5 | ך'ש .יכאחפ האמ תלת | ך התי . . ,יכאפ היתי
 הינולקתו . .ולקשו ,י הינוחכשאו . . ולקשו ,ף היתי וחכשאו היתי ולקש ,זך היתוחכשאו היתלוקתו ,ך התי ולקתו
 ,יא אתחנ ,זד [תתחנ | י יל דייצ | ו יוה | כ האמ יתרת תלת ,א'ְך האמ תלת .יחפְד ןתאמ [י'ר | כא הינוחכשאו
 | יכאפז אתעיבר (פ תחנד ,יכ"א אתהנד) תתחנד ,ְך תחנד | ְך אתאעיבו :יכאהפ אתעיבו | ₪7 תחנ

 /זך היתוחכשאו היתלוקתו | ?א םיתאמ ,י>חפך ןתאמ [ר | יאפד היתי ומשו ,ך [היתומשו 6 ]| יא ודצ
 | ?א הינוחכשאו , 2 הינוחכשאו הינולקתו .י וחכשאו הינולקשו ,ף היתי וחכשאו הולקש ,ָך הינוחכשאו התי ולקתו
 | פ הכרצ לכ אלו . . עכְד המופח , (ייעשי) י אמופיח ,רא [המופיח | פ 'ל ןועמש 'רב 7 | יר"אזְדָפ האמ תלת [יש

 ,ןישחכומ אס א'בא שרדמ ןוילגב םג ןמסנ םי ש חכו מ ליייכ ייגכו ,479 רצו 492 רצ םיורק 'יעו .סוטירגטפ היסאד
 'נלכ םיחוורמ םלוכו םילוח ראשו םישחכומ ןיטירגטופ דחא ןינעמ ךלוהו הגומ וז 'יג יפלו :םישושתו .םושוחכ יופו
 לואשל חורו מ'לבו ,חיורמו והיאור הלוח טי'לפ ןמקל ןושלה ןכו .םימשג תדירי תעשב םהיבואכממ החנהו החוורה םהל שי
 הביתהש יפלו ,(יכ יס חי םילהת ידמ ייעו) א"יסק יר ביש 'קליב ןירגדופהו ןישושתה דחי ונמנ ןכו ,(גייכ זייט איש)
 יולכ .ןיחיורמ ןיטוטמגרפה דחא ןינעמ וניאָו ,רחסמ ילעב ןיטוטמגרפ ארגדופ ילעבמ ושענ ןתמו אשמל הכמסנו .הרז
 ףוס םישחכומב קחמנ ליייכבו ,ןתמו אשמ .לצא ןיטוטמגרפ ורכזג אל םש ריידב םגו ,ןיחיורמ םילוחהו חינרהְלו רוחפל
 רמאמב ןאכ קר .אצמנ הז ארומא םש .יול רב ןנחוי 'ר 1 :ןיחש יכומ 'יגהל ןווכ היגמהו ןיחש וילע בותכו הביתה

 ניחב 44 דצ ליעל 'יעו יתחגהו רכו אי יח א 'ר ל"יכב .אבא רב אייה 'ר :768 דצ ג'ח א"הגא 'יעו ונינפ
 ןמד הי'רב 'ב ב"י ןילוח תופסותב םגו ,םירפסה ראש 'יג י"פע ימי ב א ךומסב יתהגה ןכו ,אייח ירד הדב .ימבו
 .היישיב רקבמ הוה | :845 דצ ג"'מ קלח חי'מב רעכאב ז'בר רמאמב 'יע היירבח ןמ תארוהו ,ימיבא 'יגה אירבח
 החנה םהל שי .וחונינ :299 דצ ןאמלאד 'יעו ליעפ ינוניב אוהו ,הרשיה 'יגה ןכ ,ןידיבע 8 :םילוח רקבמ היה
 'יפב שרפמ .תשגרמ :71 דצ ליעל 'יעו ויילחמ "וכו ונב חונינש ינא חוטב היפ ףוס תוכרב ישורי ןכו ,םיילחמ
 אדבוע 4 :ןיבעתמו ןינמתשמ ןישיגרמ םיגדה ףא שרפמ א'"יכב םשו ,התיהש תומכמ תילעתמו תינתשמ טיייכ ריב
 השעמ וניתובר ורמא ייכרבתמ םיגדה ףא ירמא ןנבר רמאמה ןונגס םשו ,ק"הלל רופיסה רבכ קתעוה םש רידב .הוה
 ןקז ןהל ימא יר אלא וב ואצמ אלו ןירטיל תואמ שלש ותוא ןימש ויהו העיברה הדרי אלש דע וכעב 'א ג ושפתש
 וב ואצמו ןירטיל 'ר ותוא ןימש ויהו דחא גד ושפת העיברה הדרישמ רתוי וב ןיאצומ ויה העיברה הדרי וליא דחא
 םע הינוכשאו הינולקתו ייגהבו ,הית יונכה םע היתוחכשאו היתולקתו ןכו .היתומשו :'יכרבתמ םיגדה ףא ירה יש
 יא א"יכב םג אתיא ןילטיר "גה .ןירטיל 5 :74 דצו 64 דצ םוברעוו 'מארא סאד .רעגניזעלש 'יעו תיג יונכה
 ישוריב ןכו  .תויתואה ףוליחב (+ןירטיל ומכ ןילטירו ,(םש רסח רמאמה ףוסו) ןילטר רמאמה שארבו  ,םימעפ 'ב
 שורדל שיבאר רמאמ ןאכ איבמ .המדאה ינפ7 :578 דצ סיורק .יעו הל ןתונ ןילטיר עבראו 'ב 'ל ה"פ תובותכ
 םוסחישמ .ןושלמ דבלב הלעמלמ התפש רמולכ המוסיח יפל אלא התוש ץראה ןיאש המדאה ינפ לכ תא הקשה
 ייעו) תוביטר ןהל ןיאמו קמועב ןידרוי ןהש בורח ישרשו המקש ישרש השעי המ ןכ םא ךירפו ,ז"טפ םילכ בנקיו
 וזה המקשה 105 רצ ליעלו 'וכו המא םישמח המקשבו בורחבו 'וכו רובה ןמ ןליאה תא ןיקיחרמ א"ימ ביפ בב
 ינשמו ,רוצב ןיעקוב םיכר הנאת ישרש יוכו הטיח ישרש 'וכו הקיע רב ח''ר דועו (הנש תואמ שש ץראב השוע
 הניאת ישרוש 'וכו הטיח ישרוש 'וכו אנינח 'ר הלחת 'ג תוכרב ישוריבו ,'וכו הלוע םוהת םוי םישלשל תחא יול רייא
 'וכו ןכ סא המוסיח יפל אלא התוש ץראה ןיא רמוא רזעלא ןב לאעמשי 'ר ינת םש 'ג כ'חאו רוצב ןיעקוב םי:כ ר
 רזעלא ןב שייר ינת זיעו תוינעת 'שוריבו ,יוכו רמוא א'בשר ינת אצנגמ 'דב) המקש ישרוש ושעי המ בורח ישרוש
 יפל פ"יכב הפסוההו ,יוכו םוי םישלשל תחא אני נ ח ר"א (סרוסמ רמאמה םשו ,'וכו ץראה ןיאש דמלמ רמוא
 דחא לכ אלא םוהת דע 'הישרש ש המקש ישרשו 'יסופדבו םש תופסוהה ןכו הכרצ לכ אלו תמוסח
 םישלשל 'חא המקשו בווחו 'מוסח יפל 'מא אקדכ אוה (ךכ) ןכ יול ר'א רכווכרצ פל דחאו
 םש ר"ומשבו ,ויזרהמ 'יפב ע'יעו י'כ ר"ב ייפ םע ןאכ םיכסמ אוהש ספדנה 'יפב 'יעו ר"ב 'יפמ תועבוג 'וכו םוי
 ןידרוי ןניאש שיו םישמח שיו םישלש שיו המא םירשע ןידרוי וישרשש ןליא שי דציכ 'ןכו ארוק םוהת לא םוחת ל
 הז אלא 'וכו םיתמ ןה המא 'נ לש ןתוא םיחפט השלש אלא ןתוא ןיקשמ ןיא םא הלעמל םימשגהו םיחפט השלש אלא

 )| ג.
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 העומשו .הפייע שפג לע םירק םימ אכהמ הל יתיימ יול 'ר םשב היכרב 'ר  ,ביטמהו בוטה
 בוטה םירק םימ ףא ביטמהו בוטה ךורב הבוט העומש המ (הכ הכ ילשמ) קחרמ ץראמ הבוט
 הפימו הפימ .לכ לע .ךטש לדגתי םמורתי [ךרכתי] אבא לאקוחי ךרבמ ןירכה רמא הדוהי 'ר : ביטמהו
 יפשג ערגי יכ הדימב ןדירומש 'א ןועמש 'רב ןדוי 'ר  ,ולאמ ולא ןעינממ תאש ונל רירומ התאש

 הרקבמ ..קלס : בקעי רב יסוי יר : (חי וכ ארקו) ךכרעמ ערגנו רמא תאד המ ךיה (ןכ ול בויא) םימ 5
 הפיט לכ לע ךמשל תודוהל ןיכירצ ונא ןווביר יבירו ןיפלא ףלא ךרבמ הילק עמש ,האלדגמ ןדוי ירל
 'ר רמא | : ךרכמ ןומיס 'ר היה ךכ היל רמא ,ןיבייחל הבוט םלשמ התאש ונל רירומ התאש הפיטו
 :.בוטמהו בוטה ךורב רמוא הנירמל קיפסמ אוהש רהנה לעו םלועל אבש לוזה לע ןירמא ןמת הריעו

 ןיטוטמגרפהו ךרבתמ ןתמו אשמ ,ךרבתמ לכה הרמיז ןב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר רמא לכ תא הקשהו | זט

 טכדמ ,('ו 'יס זיפ) סנס יכ סככ סיכנד ,'3 '\ םינעס ,'3 ט"כ םוכככ ,'נ ע"ק ל"פ סוינעפ יטוכי ,'ס דיי ע''פ סוכככ 'טוכי 8
 :סט סנכ סיִכָבד ,'כ טכ עוקל" 9 :'6 "סם ו'טפ סנכ סלקי| ,29 75 ליע5ל4 | :ז"ע "ספ םייי סיפסס

 [ךרבתי** | ל ךירבמ [ךוכמ** | ןידכ | אפ רמוא | 2 הדוהי בר 8 | יכאפ 'ל ךורב ל | יאפ הפע 1
 כד ןז התא ונממש ,?ךזְה ןעינממ התאש ,'ךב [ןעינממ תאש | ₪ תאש 4 | ד לודגה ₪ [ךמש | ל יל
 אותש | א רמוא ,פ87 רמא | ךרב | 7 הדותי [ןדול | !א ןז התא ולאמ ולא ןיעינממ התאשו
 | ירא אי" .פ היילדגמ | ך הדוהי [ןדויל 6 | ך ירקבמל , א ארה 25 [הרקבמ 5 | ל ימ [יכנ* | = אפ ןדירומ
 | .םאָד תואדוהו תוכרב . . .חפ תובבר | א ינורו ,ְד יברו .ם [יבירו | ל יפלא ,א םיפלא .ך יפלא [פ ןיפלא*
 ךכ ,אְד הוה ןכ ,כפ היה ןכ | 5 ול | אפ םי- ,כ  [ןיבייחל | םיבוט םילומג [הבוט | אפ תאש | אפ תאש 7
 אב אוהש עבשה לעו - [םלועל | -?אפְך אב אוהש ,'א [אנש | 'א אריז .כ"אפְך אריעז 8 | "א הוה
 [ןב ל | ך רזעילא .כאפ [רזעלא 9 | ל 'א [רמוא ** | ך הפסמש ,כאפ קפסמ אוהש זך [קיפסמ אוהש | ך םלועל
 | מ תויאטמרכהו ,ל ןיטירגועפהו ,'כ ןיטטמגרפה ,'אְזְד םיטוטמגרפה [יִד ןיטוטמגרפהו* | כ 5 ארמז ,'א ארמיז | ךרב

 הל יתיימ יכיה היכרב 'ר ריעה ת"פיבו ,'וכו רמוא תו בו ט ה | תורושבה לעו תוינשמבש הנשמבו ,רכו רמוא
 איההב ימנ את תורישבל היל םיק יינתממ יאו םימשגל הנימ ףיליד ביטסתו בוטה הבוט העומשד ל"גמד ארקמ
 תובוט תורושב ךומסל ואר המ יכו תוכרב שוריב רמאמה ןונגס יתוריעה רשאכו ,ל"מל ארקו םימשג ינת 'יגתמ
 םירק םימ לייכב ייגה זיינפ ןמקלו ,עי'צו ןאכ ושרפל ךירצ ןכו ,'וכו םירק םימ םש לע יול 'ר םשב היכרב 'ר םימשגל
 דמוע אותש דעש 'וכו הבוט העומש ןכ יוכו םימכו וכו םירק םימ ףא ביטמהו בוטה ךורב הבוט העומש המ 'וכו
 היכרב 'ר 'וכו ךומסל ואר המ 'וכו םימשגה לע ןנינת ןמת םיסופדב ףסונש המ םש ג'ל פ"יכב םגו ,'וכו היירומה רהב
 אתיל ז'גפ םש ןויצהו ןאכ ר"במ רמאמה קתעוה ילשמ 'קליבו ,ימלשוריה י"פע הפסוה אותו ,'וכו םירק םימ םש לע 'וכו
 ,ךר ב מ יתהגה ןכו ,'וכו םירק םימ ףא ןמ בברתשנו ס"ט אוהו הדוהי 'ר ףא ל"יכב .רמא הדוהי 'ר 8 :ויד טוקליב
 בר 'מא 'יגה 'צנגמ 'דב) וכו םימש ג תדי רי ל ע ךרבמ אבא רמא ל א קז חי ר ב הדוהי 'ר 'יגה תוכרב 'שוריבו
 לע ךרבמ אכא לאקזהי הוה ןיכה רמא לאקזחי רב הדוהי בר םש יינעתבו (יוכו ךרבמ אבא לאקזחי בר 'דוהי
 תוכרב 'שוריב) םמורתי ךרבתי שדקתי לדגתי 'ינעת 'שוריבו ,נ'חעו ךרבתי יתפסוה .'וכו םמורתי ךרבתי | :'וכו
 תעשב לאקזחי רב תדוהי בר םש םיבר םירבדב רחואמ ןונגסבו ,'וכו הפיט לכ לע וניכלמ ךמש ('תיו 'תיו שדקתיו
 אותש םלועה היחו רמאש ימ לש ומש ךרבתיו לדגתיו ראפתי ךרבמ היה "ידרוי 'משגה תא האוו היהש
 הנש קית ךלתמ עיקרה דעו ןאכמ תמל תדרויש הפיטו הפיט לכ לע 'יכאלמ לש תובבר יבירו םיפלא ףלא הנממ
 ושקה אל 'שוריבו ןאכו ,םש םילהת 'םבו 45 דצו 29 דצ ליעל 'יעו תתרבחב תברעתמ הפיט ןיאו ןידרוי םימשגתו
 ילכבב איגוסה 'יעו הנשמב תנשנש ביטמהו בוטה תכרב דגנ 'וכו ןיפלא ףלא וא 'וכו םמורתי ךרבתי םיכרבמ ויה ךיה
 'א זייט בב 'יעו וברעתי אלש ולאמ ולא תופיטה דירפמ .ןעינממ תאש 4 :םש תינעתו םש הכרבה תחסונו תוכרב
 ת אש יינעת 'שוריב ה"כו ,תוריפ האיצומ הניאו ץראה תא תושטשטמ דחא סופדמ תואצוי ןיפיט יתש ילמלאש
 ןו התא הנממש "גה םש אצנגמ 'דבו) 'וכו ןעמינממ תאש תא שבתשנ תוכרב 'שוריבו וזמ וז ןעינממ
 /ןעינממ לי'צו ןא ונממ תאש ם"יכבו (נ"חעו 'וכו ערגנו א"דכ וזמ וז ןעינממש יפטנ ערגי יכ והמ ולאמ ולא
 וזמ וז ןעינממ תאש םדוקה רמאמל היארל ולא םיקוספ ואבוה תומוקמה ינשב 'שוריב .'וכו ערגנו וכו ערגי יכ
 (הנתמ ירד יובא ןדוי ר'א יינעתב) ןדוי ר"א םש 'ג כ"תאו ךכרעמ ערגנו ומכ העיגמו ןוערג ןושל ערגי יכ שרודו
 ימא, ךכרעמ ירחא יטיש יניב ל"יכב הגומ ןכו הנוכנה 'יגה וזו .הדימב ןכית םימו 'נש הדימב ןדירומ אוהש אלא דוע אלו
 הדימב ןידירומש 'א ןועמש ירב ןדוי 'ר רמאמה תלחתו "'רמב ןכיח םימָו 'נש הדמב ןדירומש אלא דוע אלו ןדוי 'ר
 ןכו 'יסופדו ייכ ראשכ םג 'יגה ןכ רפסה ףוגב תירקיעה 'יגהש ומכו .ימלשוריח 'יג י"פע ןכ הגוהש לינו ,םש קחמנ
 שייייעו 'וכו ערגנו אירמה 'וכו ערגי יכ הדימב ןדירומ אוהש רמוא ןועמש 'רב ןדוי 'ר 29 דצ ליעל שרדמה ייג
 ארקכמ קלס ייגה 'שוריבו ,הלוח היהש ןדוי 'רל רקבל הלע .הרקבמ קלס 5 :ןיברעתמ ןניאו ה"דב י"מבו נ"חב
 ףלא רמא (עמש הילק) הילק ץמשו ארטימ תחנ ןמת (הוהד) אוהד דע (אילדגומ י'רל) אילדגמ ןדוי 'ר (הרקבמ)
 ת בוט למוג תאש רכו הפיט לכ לע וניכלמ ךטשל תודוהל ןיבייח (ונא םיפלא ףלא) ןווביר יבירו ןיפלא
 .ןירמא ןמת 8 :םימשג תדירי לע ךרבמ ןומיס 'ר הוה ןיכה ל"א ךל (ןנמ) אנמ אדח ל"א םש םייסמו ,םיבייחל
 קיפסמ רהג םלועל אב עבושו םלועל אב לוז האר ןמת ינ ת אריעז ר'א איגוסה ףוסב םש תוכרב 'שוריב
 ןמת שרפל וקחדנ שישרה 'יחו כ"מבו ,תרחא איגוסב יולכ ןירמא ןמת ןאכ 'יפ ןכו ,'וכו בוטה ךורב רמוא הנידמל
 רייא םש ר"דבו ,ז"ביר םשב רמואש תרפ ןב רזעלא 'ר אוח .רזעלא 'ר 9  :'ב ביי י"הבמ ייעו לבבב וא י"אב ןירמא
 לכ תא ךרבלו ותעב ךצרא רטמ תתל 'נש ךרבתמ ןתמו אשמ ףא םידרוי םימשגהש העשב בקעי ןב רזעילא
 ייכה ינשב ר"ב "יפב םג  ,ןיטוט מגרפ הו םירפסה "גכ םינפב יתחגתו ,וכו ףא ירמא ןנבו ךידי השעמ
 ןיטירגועפתו ןיטוטמגרפהו ןמ שבתשנש רעשל השקו יניעב הלק הניא ל"יכ ייג ןכא ,(' םירחוס ןיטוטמגרפ אבוה ספדגבו
 :(בלע 'ע ךורעה ייג יפל) 'ר 'יס ה"פ ר"יוב הביתח תביתכ ןכו (?י"לב םילגר ילוח 'יפ\ ןיטי ר גטו 5 הו ל'צ ילואו

 ') הקץ ןוטדאשד%- |(" ה000ץקז%%-
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 ךי איה ,המדאה ינפ לכ תא הקשהו רימ ץראה ןמ רבש הלע היכרב 'ר רמא :ובושיילו םלועה ןוקיתלנ0ל
 דימ ןפרע תא תוירב ורבש (ב בל טירבד) יחקיל רטמכ ףרעי היכרב 'ר רמאד היכרב 'רד היתעד
 ןפרוע ןירבוש ןהש לדק אריבת אמע היל ןראק אתיירב אעראב ןיבא 'ר םשב אמחנמ 'ר = ,דרוי רטמה
 ומיברו הנוי יבר הדוהי בר םשב יסוי 'ר  ,ךרבל ךירצ םדא אהיו םידרוי םימשג המכ : דרוי רטמה רימו
 5 ידכ הליחתב |ןנחוי יר םשב הייח יר ,ןהש לכ ףוסבלו העיבר ירכ הלחתב] לאומש יר םשב הדוהי
 העיבר ירכ הליחתב שיקל שיר םשב לאעמשי רב ייני 'ר = ,דימרקה ינפ וחדיש ידכ ףוסבו  העיבר
 תיארנ אהת אלא ,תירשנ הפוגמה יפ ןיאו ןיררוי םימשג המכ אלהו ,הפוגמה יפ הרשתש ידכ ףוסבו
 ךורב רמוא אוה תובוט תורושב לעו םימשגה לע ןנינתד אדהכ ,ךרבל ךירצ אוה רציכ :הייורש וליאכ

 ס''פ םויכעס ישוכי  ,'ד גי" טיפ םוככב 'שוכי 4 :'ע "ס ב'פפ סבכ םופט 8 :'3 ס"ס כ'פ םוינעפ 'טוכי ,'כ זפכ עוקני 1
 : זיכפ ןעקל ,ס"קקפפ 'כ ילטמ 'קלי ,כ'מ ט"פ םוככנ 8 :'3 'ף םינעפ "עו ,יס דיס

 ובושילו .ילאָד ובושילו .כ'אח [ובושיילו | מ ונוקתל ,1א ויתארב םלוע . . ונוקיתל .ילאחפִד סלועלש ינוקתל 1
 | ירכא תוירבה | יחקל 2 | ל הקשה [הקשהו** | י הלוע | א"ל --. ץראה ןמ הלעי דאו [רמא | פ 'ל מ םלוע לש
 | ךוחל .'א ןול ."אפ ןוהל | ךורק :א ןורק .ם ןיירק | כד יל דרוי--אמחנמ 'ר | ך רטמ [רטמהל 8 | יכא 'ל תא
 יו | כא 'ר ,ד יגר [בר | ךא דימ 4 | 'א םפרע םירבוש ,?א ןפרע תא 'ירבוש | 'אסהשכ ,%א ןהשכ | ךאפ יריבח

 הלחתב /ךְך ןהש לכ 'יפא ףוסבו . . הליחתב [כ"ל ןהש--הלחתב* 5 | כא יל הדוהי יברו | ך . . ינרו , כא הנוי
 'ו םשב . . :עפ7 ןנחוי 'ר םשב אייח יר ["ל ןנחוי -- ר* | | | אל יל ,%א אוחש לכ ףוסבלו אעיבר ידכ
 | ָך דע [ידכל | .כאפד ףוסגלו :עזח [ףוסבו | ע תיעיבר 6 .| 1 ל יל - .לא אנינח רישב . . ,2 ןתנו* |

 | ל המירקה ינפ ,כא עקרקה תא :בזְ עקוקה ינפ [דימרקה ינפ | 8 ודריש ,ע?א וחודיש ,כ'אפ וחידיש

 י א הפוגמה יפ תא | 7 אושתש [ראפְד הרשתש* | ףוסבל 7 | ₪ תיעבר | פד רב | כפד ואני

 | אפ אהתש | "אד תישנ | ל ל .ש הפוגמ שיו ,ך הפוגמ . . אלהו .כאפ"ל הפוגמה--אלהו* | שמ הפוגמ
 | יכאפ יל אוה | ד תורושבה | כאחפ יל אוה | "א סימב . . ,'אָפְד הייורש | א איהשכ [וליאכ 8 | ד תארנ

 ,ני'חעו יוכו דימ ונתוא ולבק ויתוירב םתאו היבקה לש וחולש ינא ולאל ולא ןירמוא םהו ייגה יריכמ 'קליב .םירמוא
 איהש תאזה הבקנכ 'וכו חתפת סםעט המ תוכקנ םינותחתו םש ייגהו ןתוא ןילכקמ דע םירמוא ןחו אתיל 'שוריבו
 בי'מ תלהק 'מב רמאמה ןונגסו ,םלוע לש ובושיילו ונוקיתל 'וכו הקדצו הייברו הירפ וז עשי ורפיו רכזה ינפל תחתופ
 םירמוא ןידרוי םחש העשב תובקנ םינותחתהו םירכז םינוילעה םימה 'וגו ארוק םוהת לא םוהת ביתכ יול ר"א םש
 ובש עשי ורפיו 'וכו התפת ד"'הה תופי םינפ רבסב ונתוא ולבק ויחולשמ ונאו ה"'בקה לש ויתוירבמ םתא ולאל ולא
 וז הדגאו ,84 רצו 17 רצ ליעל םינותחתהו םינוילעה םימ ןינעב 'יעו 'וכו הקדצו םלועל עשי ןיאיבמו ןיברו ןירפ
 יימב ש"מ 'יעו 'ח ד'נ םיזונגה ירוישמ ךונח רפסב רבכ תאצמנ תובקנ םינותחתהו םירכז םינוילעה םימהש וגינפלש
 דיא םוגרת ןכו ,יתורעהש ומכ רבש ןושל הלעי דאו שרוד .רבש הלע 1  :'וכו וויז ןה ולאו ה"דב 102 דצ ליעל
 ףורעי שרודו 'וכו ןפרע תא תוירב ורבש 'וכו ףורעו רמאד הימעטל ןכ רמא היכרב 'רו ,ר ב ת תומוקמה לכב טעמכ

 רבש הלע ץראה ןמ הלעי דיאו ביתכ ל"בשר רמא ייגה םשו ביפ תוינעתב רמאמה 'שוריבו ,ףרוע ן
 א'תגא ייעו ןידרוי םימשגה דימ הבושתל ןפרוע ופכ יחקל רטמכ ףרעי ביתכ היכרב ר"'א ןידרוי םימשגה דימ ןטמלמ
 הז רמאמ .'וכו אמחנמ 'ר 8 :םיכוד הי'דב 88 דצ ליעל י"'מב 'יעו ךומסב וגינפל םג וי'יוב ןפרוע תביתכו ,890 דצ אח
 ט'"יכ רי'ב 'יפב אבומו 'ב א'יכ ןוילגב ףסונו 'א א'יכבו (וירחאלש רמאמה שארו רמאמה ףוס םש רפחו) פ'יכב םג אתיא
 ץוחב .אתיירב אעראב :788 רצו 404 דצ ג'ח א'חגא 'יע ןיבא 'ר םשב וירמאמו אמחנמ 'ר תודואו ,אתיל ימלשוריבו ,א'יכו
 הצוחב לארשי תא ןירוק וישכע דע ןיבא .ר'א םש ר"ומשבו ,אתיירב אעראל 'וכו קופינ 'ג א"פ ג'יפ ק"מ 'שוריב ןכו ,ץראל

 ניחעו ןכ ב יג במ גיפ םשו יב טייל א'פ זיע 'שוריב ןע ב ומכ ינוניב .ןראק :ףרוע השק לש המואה ץר
 ייעשי) בל ירבשגל םוגרתו ,יריבת 'יגה יפל ההגה אוהו ('אריבת דוקנ ל"יכב .לדק אריבת :290 דצו 281 דצ ןאמלאדו
 יר ייס ו/'פ םילהת 'דמ 'יעו ףרוע (ירבוש א'ייכב) רבוש םע שרפמ יייכ רי'ב 'יפבו ,לדק ומוגרת ףרועו אבל יריבתל ('א איט
 יומש םשב הדוהי 'וו הדוהי בר םשב יסוי 'ר תוכרב 'שוריב היכו ,הדוהי יברו :לדק יריבת ןויעב אלו ןויעב
 אל 'ולכ לאומש םשב רמא הדוהי 'רד רמא הנוי 'ר 'יפ 'וכו םשב הדוהי 'ר הנוי 'ר םש היגה ףיזרהמ ריומאו ,'וכו
 בר הנוי 'ר הדוהי בר ישב יסוי 'ר אצנגמ 'ד תוכרב 'שוריב אתיא ןכו ,רמאמה לעב אוה לאומש אלא הדוהי 'ר
 יבר הנוי 'ר ןאכ ל"צכו 'וכו םשב הדוהי בר הנוי 'ר הדוהי בר םשב הסוי 'ר 'ינעת 'שוריבו לאומש םשב הדוהי
 יב) רב (ייני) יאני יר 'וכו ןנחוי 'ר םשב (הייח) אייח 'ר הלחת 'ג תומוקמה ינשב ישוריבו ,'וכו םשב הדוהי (בר)
 רבכש ףוסבלו םימשג תדירי .תלחתב .הלחתב 5 :'וכו םשב (הסוי) יסוי 'ר כ"חאו 'וכו לבשר םשב לאעמשי (יר
 הלחתב ןמ טמשנ לייכבו ,ימלשוריה ישרפמבו ו'זרהמ 'יפב 'יעו היינש העיברל ףוסבל שרפמ רי'ב "יפבו ,םימשג ודרי
 .דימרקה ינפ 6 :נ"חעו אוהש לכ 'יפא ףוסבלו 'שוריב .ןהש לכ :יטיש יניבו ןוילגב רחא בתכב םש םלשותו הליחתב דע
 יינעת ישוריבו ,וחדיש ייגה ו"דב םגו ,(?י"ל אוחו .םיתב םהב ןיסכמש םינבל 'יפ ןוכנל שרפמ יטיש יניב ל"יכב
 םימשגה ןמ תיסמנ איהש עקרקה ינפ) הינפ וחדויש ידכ תוכרב 'שוריבו .ךדימרקה ינפ וחו די ש ידכ ףוסבו 'יגה
 ,תוכרב 'שוריבו ןאכ רי'בב דימרק 'ע ךורעה 'ג ןכו ,דימרקה ינפ תוכרבב םג 'יגה אצנגמ 'דב ןכא .(השמ ינפב ייעו
 אוהו יתהגה ןכ .הרשתש 7 :המירק 'ע ל"תמע 'יעו המירקה ינפ ודריש ידכ ףוסבו א'ס רפסה ףוגב אתיא לי'יכבו
 'יפו הפוגמ 'יגה 'שוריב .הפוגמה יפ :הרשתש תוכרב 'שוריב היכו ,('ב ד"מ םיחספ) ןייב ותפ הרשש ריזנ ןושל
 ר"'ב 'יפבו .ל"'נ וניאו תיבח הפוגמ ושריפ ישה ךורעבו ל"תמעבו ,השק הפוגמ יפ ןושלה ןאכו סרח תיבח תפוגמ
 ינשה 'יפב םשו ספדנה 'יפב 'יעו "'וכו תיבח יפ לע הפוגמ הנמיה ןושועש עקרק התוא הפוגמ יפ שרפמ טיוב
 :ימלשוריב םג "יגהש ומכ תירשנ הפוגמ שיו םש סרוג ןכו ,וכו טיטמ התוא ןישועשש המיתפ הפוגמ
 ודריש אלא שממ תיחמנ אלד 'וכו תיארג אהת אלא ינשמו ,הקזח איהש תיחמנ הפוגמה יפ ןיאו ,'וכו המכ אלהו
 :תוינעת 'שוריב עקב 'יעו היורש איה וליאכ התוא ןיאור אלא 'יגה 'שוריבו ,תיחמנ איה וליאכ םימשג הילע
 תובוט תורושב לעו ייגח ילבבבש הנשמבו 'ג גיי םש אקסיפבו ,םש ימלשוריבש הנשמב היכו .'וכו ןנונתד אדהכ 8

 ') אָריבת. | ') 0 6
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 ילכ .אולמכ  ,העיבר ירכ ןהב אהיו ןידרע םימשנ המכ | :היתוריפ תקרומש תכמ תפוקת דגנכ גנו
 ,םיחפמ 'נ העיבשבו םייחפמ תינוניכבו חפט הנטקב 'א הדוהי 'ר 4 ,ריאמ יר ירבדכ םיחפט השלשלש
 יעט יאמ  ,םייחפמ ודגנכ הלעמ ץראה ןיאש ןלעמלמ ררוי חפט ךל ןיא רזעלא ןב ןועמש יר רמא
 ןהו תוכקנ םינותחתהו םירכז םינויליעה םימה יול יר רמא ,(ח במ סילהת) 'וגו ארוק םוהת לא םוהת
 חתפת ריהה ןתוא ןילבקמ ןה רימ  ,ויחולש ונאו היבקהלש ותיירב םתא  ,ונולבק וליאל וליא םירמוא
 הקרצו ,םיברו םירפש (סש סש) עשי ורפיו ,רכזל תחתופ איהש וז הביקנכ (ח המ היעשי) 'ונו ץרא
 ןיתארב ךכל ןיתארב ייי ינא ,םימשנ תדירי זז (ששסש) (ןיתארב ייי ינא) דחי חימצת

 :'3 ס"כ םינעס ,ס"פ םינעס 6ספסופ ,'3 דיפ ס"'פ םוינעס 'טוכי ,'5 ד"י ס"פ פוכככ 'טוכי ,'ם סייע סיעעי יכיכע 'קלי 1

 :ס'פ "לדפ ,'ס ייפ כ"'פ סילסס סכדע ,(87/ 75 סעוז טכדע) טטטס סכח 'פ נע סלסק טכדע ,(כ"ספ) דייכט 'כ  סיעשי 'קלי 4

 ,"כאחה [אהיו | ירכפד -- תא ,ןך [היתוריפ | יל תבקרמ . . .ירכ'אחפְך תקרומ איהש .ל תקירימש [תקרומש* 1

 [םיחפט** 2 | ₪%א השירחמ לש .. ,'אְד השירחמ ילכ ,ןה ילד .פ [ילכ | אלמכ | א אעיבר | ₪7 היהיו
 | כ'אפד םיחפט ..'אח [םייחפט | טרכאד"ל השקב .חפ [הנטקב | רמוא | כאחפד ירכד .ך [ירבדכ | ל חפט
 | !א תדרוי | 'אְד הפט ,ל יחפט [מרכלאפ [הפט* 8 | םאח השלש [ג | םכא הדובעבו [העיבשבו

 | מ ודגנכמ | מ?רכאפד הלע .'ר [הלעמ | מכא םוהה ,ך םוהתה [ץראה | םרכאְ הלעמלמ
 | ?א' ךירוניצ לוקל [יוגו 4 | 'א םעט המו .?אפ7ך םעט המ | ך "יחפט .מ'ר'אפל םיחפט [?ךכ?א[ז םייחפט*

 | םיכא יל .ם7 וגתוא ולכק [ונולבק 5, | ?א ןי- ,ך םירמואו ,ל 'א ןהו ,י'א . . םהו [םירמוא ןהו* | םינוילעה
 | ל ןיחולש [יאפד [ויחולש* | 'א ונחנאו | 'א םוקמה [היבקה לש | 'א תוירב .יכ?אְד ויתוירב .ןחפ [ותיירב

 /% םיברו םירפ םהש | מ החותפ | י'א תאזה ,מפ וזה 6 | ל התפי [חתפת* | יכא - ונתוא ('א ולבקו) ולבק [דימ

 | וא יל ויתארב--ךכל | מיכאחפ 'ל םימשג--רז | 'ל ויתארב--ינא 7 | מכאפך ןיברו ןירפ ןהש

 איט רפסה ףוגב ףסונ ליייכבו ,ןישומכו ןיקורי תוריפה תא השוע יפו נ"חעו יתהגה ןכ .תקרומש 1 :המדאה ןמ רפע סדאה
 ילשמ 'מבו ,ודבע אל אקראו אימש יד 'וכו ןורמאת אנדכ ינש ןינמ אקרא אתיא םש נירדאבו ,היתוריפ תב קרמ איהש
 שיייעו ןושלמ אקרא שרודו ,יניס רה לע הרותה תא לארשיל ןתיל הצרש העשב ה''בקה ינפל החרבש אקרא
 'יסב ונינפלש םירמאמה לכ .רכו ןידרוי םימשג המכ :(הרותה לארשי תא סופד תועט = רעבאב שיר תורעהב
 בוטה ךורב רמוא אוה תוכוט תורושב לעו םימשגה לע ינתמד אקסיפ לע ט'פ תוכרב ישוריב ונשנ זייו ויט גיי

 םירק םימ םש לע יול 'ר םשב היכרב 'ר םימשגל תובוט תורושב ךומסל ואר המ יכו םש םירמאמה רדסו ,ביטמהו <
 םימשגה לע ןנינתד אדהכ ךרבל ךירצ אוה דציכ 8 דצ ןמקל רמאמה אוה ונינפלו) קחרמ ץראמ הבוט העומש 'וכו
 םש רועו) כו העיבר ידכ הליחתב 'ןכו ךרבל ךירצ םדא אהיו ודרי םימשג המכו ,('וכו היכרב 'ר 'וכו תורושב לעו
 רב תדותי 'ר (רכו תרמאג הכר ב ל 'ןכו םוחנת ר"א רכו הרמאנ תינעת קספהל אריעז 'ר םשב הסוי 'ר
 ךרכמ ןומופ יר הוה ןיכה 'וכו הרקבמ קלס בקעי רב יסוי 'ר 'וכו לדגתו םימשג תדירי לע ךרבמ אבא רמא לאקזחי
 ובושיילו 'וכו םירכז םינוילעה םימה יול 'ר רמאו 'וכו העיבר ידכ ןהב אהיו ודרי םימשג הַמכו םימשג תדירי לע
 ץואה תא תעבור איהש העיבר המש ארקנ המלו ג'בשר םשב הל ינתו אחא 'ו םש דועו) סלוע
 + .רב אנינח 'ר (אות אעראד הלעב ארטימ 'וכו עקרקה תא עבורש רבד העיבר ןושל יאמ 'ב '\ תינעת ילבב ייעו
 אב לוז האר ןמח ינת אריעז ר"א הנקשא םיעגרל 'וכו המוסח יפל אלא 'תוש ץראה ןיא 'וכו הטיח ישרוש 'וכו
 אהיו ודרי םימשג המכ ןמ איגוסה לכ 'וכו םימשגה תא ןילאוש ןושהרמב 'גב הנשמה לע תינשנ א"פ תוינעת 'שוריבו ,'וכו
 ארקנ המל שרפתנ אלו םיסרוסמ םירמאמה ונינפלו ,המוסיח יפל אלא 'וכו הנקשא םיעגרל דע 'וכו ךרבל ךירצ םדא
 כ"תאו 'וכו העיבר ידכ 'וכו םדא אהיו ודרי םימשג המכו הלחת סירג ימלשוריב ןוכנה רדסה יפלו ,העיבר המש
 אינת "גה אצנגמ 'ד תוכרב ישוריבו ,'וכו ןהב אהיו ודרי םימשג המכו רמאמהב העיבר ידכ אוה המכ שרפמ
 -ילכ אולמכ :(תעיבר ידכ אפריגה כ''ג םש נ"חבו) רכו ןהב אהיו םימשג ודרי המכ םש אתפסות ייעו 'וכו המכו
 ילכה ןיאלממ סה םא) םיחפט 'ג קיזחמ ילכ אלמ 'שוריבו ,םיחפט השלש לש (ילכ) ילכה אלמ 'תפסותב ה"כו .'וכו
 .םיחפט 'ג לש השירה מ לש ילכ אלמ "יגה אצנגמ יד תוכרב ישוריב ןכא ,(השמ ינפב 'יעו םיחפט 'ג קיזחמה
 ייעו םיחפט 'ג ץראב קומע ררויש םיחפט 'ג לש השירחמה ילכ אלמכ ט"יכ ר'ב 'יפב שרפמו סרוג ןכו ,ג"חבעו
 ידכ םיחפט השלש קימעמ בייימ ביפ בי'ב ,וחמנ ץראב תטלוש השירחמש םיחפט השלש וליפא א'לפ ןמקל
 אתיא א"יכ רי'ב 'יפבו ,השירחמה םלעת אלש ידכ 'ג קימעמ 'ד הי'נ זיפ ריזנ 'שוריו השירחמה תא בכעי
 ךרב אלמכ םתינעתמ ןיקסופ רובצהו ןידרוי םימשגה והי יתמ דע 'ב ה"כ תינעת אתיירבה ןושלכ אוהו 'ובו ךר ב
 'יגה .תנטקב :ני'חעו מיר ירבד "יגה ילבבו אתפסות 'שוריב .ריאמ 'ר ירבדכ 2 :סידבו י"שריפב שי'ייעו השירחמה
 ודרי סא השק עקרקב ייפו ה ש ק ב ייגל ןווכו ח ש יטיש יניב הגומ ל"יכבו ,חייכו פייכ י"פע םג תמייוקמ איהו הרז
 ייג היִּכ) רמוא הדוהי 'ר םש אתיירבבו ,תחלחולמו הכר םימ תעיבש עקרקב ייפ העיבשבו .חפט הכותב םימשגה
 יישריפ) ה דו ב ע ב םייחפט תינוניבב חפט ה ב ר ח ב (סיד עייעו םירמוא םימכחו םש ונינפלו ,שייארו ח"'רו ףייר
 (םייחפט 'ינעת ישוריב) םיחפט ינש היינשבו חפט הליחתב רמוא י"ר אתיא 'שוריב לבא ,םיחפט השלש (נ"חעו השורח
 תליחתב תוכרב ישוריב פ'שרהמ ייפ ןכא ,ע'קו מייפב 'יעו) תישילש היינש הנושאר העיברב 'יפו .םיחפט 'ג תישילשבו
 תיינשו חפט הנושאר 'פסותב הי'כו ,(הדובע איהו הושרחש תישילש ישוקב הל הינש איהש היינש הישוק תמחמ הדבענ אלש
 כ"מבו םיחפט תינוניבב אתיא ו"דבו ,'א 'ו תינעת ילבבו 'א דיס תוינעת 'שוריו העיבר לש הנמז והזיא שי'ייעו 'וכו םייחפט
 :'וכו הדובעבו 'וכו השקב 'גו ונינפלש רמאמה םג איבה םש ס"שרהמו (םיחפט 'ג העבשבו אתיל ר"פדבו) םייחפט היגה
 ןמ תשבתשנ הפ ט "יגהו ,הלעמלמ חפט ךל ןיא 'ב ה"כ תינעתב ןכו ,אתפסותו 'שוריב ה"כו .חפט ךל ןיא 8
 ותארקל אצוי ם ו ה ת ןיאש סש תינעתבו ,ודגנכ תטלופ ץראה ןיאש 'תפסותבו ,'שוריב היכו .הלעמ ץראה ןיאש :הפט
 :'וכו הטמלמ םיחפט ודגנכ הלָעמ ץראה ןיאש הלעמלמ דרוי םוהת ךל ןיא שבתשנ 70 רמע לודגה 'מבו ,נ"חעו
 אהו םיחפט תשלש תינעת ילבבבו ,םיחפט ינש תוכרב ישוריבו ,תוינעת 'שוריו 'תפסותב ה'כו ,יתחגה ןכ .םייחפט
 /תוכרב ישוריב היכו אמעט יאמ .עט יאמ :סירב 'יעו הדובע הניאשב ןאכ הדובעב ןאכ אישק אל םייחפט אינת
 םשגה אוה ךירונצ לוקלו הטמלמ םינש ירה .ארוק םותת לא םוהת 4 :נ'חעו סעט המו יינעת 'שוריבו
 ןהו :ץראח תא תעבורש העיבר המש ארקנ המלו 'וכו םוהת 'נש םייסמ 'תפסותבו ,תוכרב ישורי ףיזרהמ 'יפב 'יעו
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 דיאו דיא  ,(בי ככ ביש) םיקחש יבע 'נש עיקר ינפ תא בכעמ אוהש בע  ,ויזחאישנ ןנע דא בע
 םע 'תכו וליאמ וליא םיונע  תוירב השוע אוהש ןנע  ,םירעש ילעבל רבוש אוהש .ץראה ןמ הלעי
 ,וליא םע וליא םיאישנ השועש (ז הלק םילהת) םיאישנ הלעמ אישנ ,(גי ז לאינד) אימש יננע
 ךיה תויריבה לע שדוקה חור הרשמו עיקרב תונויזח השועש (וכ חכ בויא) תולוק זיזחל ךרדו ויזח
 'ד דגנכ הל וארקנ תומש העברא לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא : (א א היעשי) היעשי .ןוזח רמא תאד
 תפוקת דגנכ לבת ,היתוריפ תא הצלאמש ןסינ תפוקת דגנכ ץרא ,אקרא המדא לבת ץרא ,היתופוקת
 אקרא ,המדאלש ןילוב ןילוב היושע ץראהש ירשת תפוקת דגנכ המדא ,היתוריפ :תלבתמש .זומת

 סנכ סיכיטס ליט ,6'* "כ ץיכפ סבכ סלקיו ,('פ סיכק) ג"כפ ססקיספ ,נ'פפ נ'ונו זיילפ ליוכ כיכדס ,יכ זפכ וקלי 5
 : וע ייפ סכיו סעופנפ ייע 7 | : 'ע "יק ס"פ ילטמ טכדע ,('3 '5) ססס סיעינ 'פ כספל םכדע ,('ד 'ן) ם5 ספי 'פ

 בע דא ,(םש) יא זיזח (*א םיאישנ) אישנ (?א דיא) דא ןנע גבע ,כְד זיזח םיאישנ . . (כ דיא) דא בע [זיזח-בע 1 =
 תא | ןח ביבעמ | 'א בע 'ח םיאישנ דיא ןנע ,ץע בע 'ח אישנ ןנע יא ,י יח בע אישנ ןנע 'א ;פ ויזח םיאישנ ןנע

 | יכאחפד ל .ע [םיקחש -ינש | (םש) י עקוקה :רעאד עיקיה .יכפ (עיקי | 'ר'א 'ל ינפ | יכפ ל
 | ך ילעב לש ןדיא ,(םש) י ילעב .יעבכאחפ |ילעבל | ףרבשמ 2 | יכאחפד יל :ע < . דאו [ץראה--דיאו
 --תנו | יעכאְד ולאל .חפ ולאמ | = כ םיננע ,(םש) יז םיינע | י - - תא ,'א תוירבה ,עכ"אפך [תוירב
 יכאחפד יל ,ע [םיאישנ הלעמ | (םש) יעכאפְ םיאישנ ,י [אישנ 8 | יכאחפד 'ל , ע . . סע ורא 'תכו [אימש
 תוירבה תא ,כ םיאושנ ,י?ְך'אָד םיאישנ (יִד תוירבה תא) תוירבה :פ [םיאישנ | אפְד השוע אוהש ,* [השועש

 ,ע [תולוק --ךוו 4 | | ך ולאמ :יעכאחפד ולא לע : [וליא םע | | 'א ןיאושנ תוירבה ;[ך םיאושנ
 [ע שדוקה* | 5 ירשמ ,ץ] ירשמו | *ל תויזזח תויזזח ,ע תויזיזח | אָפְד השוע אוהש ,ירע [השועש | יכאחפד יל
 .?אחפ [העברא | יכלאפד . . והיעשי ,ןע'א ץומא ןב היעשי [היעשי 5 | תוירבה | ליל יל שדוק :יאפְד שדקה

 | יכאזח תופוקת 6 | י"אז] העברא ,2פ עברא ['ד | *א ץראל הל .יכ"אד ץראל .עפ [הל | עד 'ד ,יכ עברא
 ןילו* | ר*אד -- תא .:יכפ [היתוריפ | כ'אפְד תלבתמ איהש ,יר [תלבתמש 7* | "הצירמ איהש [הצלאמש

 | בפ ןילוב .ל ןילוב ךותב [יראַד ןילוב
 י'' תונויזה תונויזה עיקר ה תא השוע אוהש זיזח ץראה הצקמ םיאישנ הלעמ םיאישנכ םיתב
 אוהש בע כ'חאו 'וכו הלעי דאו דא הלחת 'ג ךורעב .'וכו אוהש בע 1 :('וכו חור הרשמו םש ג"לו) םיזיזח השוע
 אל המל ק"קו ,ונמנש ומכ תומשה ןאכ ושרדנ כיייכבו 'יסופדבו ל"יכב ונינפלש ייגח יפל קרו ,לודגה ימב ה"כו ,'וכו
 הריזגמ ביעו בבעו ,('א 'ב הכיא) ביעי מ"לב ומכ ריחשמו הסכמ ייפ בבעמו ,ישוריב םג 'יגהש ומכ בעל דא םידקה
 דא שרודו ,רעשה תא לזלזמ אוהש םדיא םוי םהילע אבי דאה י'עו ,םירעש יעיקפמ .םירעש ילעבל 2 :תחא
 ואשר 'צוה תורתיו תורסח שרדמב אתיא ןכו ,ץראה ןמ רבש הלע 198 דצ ןמקל היכרב 'ר שרודש ומכ רבשו דיא ןושל
 ,םירעש יעיקפמ תועורז רבוש ריטממו הלוע ןנעהשכ ועלצל ןוכנ דיאו תמגוד " רפח 'תכ דאו הלעי דאו זמ ייפ
 ןידרוי ןיננע ימי ןימשגשכ שרפמ ליייכ ןוילגב .וליאמ וליא םיונע :םירעש ילעבל רבוש אוהש יינה כ"ג ג"המבו
 לפשו וינע השענ והדשב הכרב ןיאש ימו הבגנ אוה והדש ךותב ותאובת ול (ךונתתש ל"צ) ךונתש ימו
 ולאמ ולא םיננע 'יגה ג"המבו ,סיונע אתיא 'שה ךורעבו ,ת"פיב אבוה ןכו ,םי ינ ע ךורעה 'יג ןייצ א"אבו ,חור
 יד טוקליב ה"'כו ;ולאל ולא םינגע םש 'יגהו לאערזי תא ונעי םהו א'נ רפסה ףוגב ףסונ כיייכבו ,'וכו יננע םע 'תכד
 םיאישנ 8 :תוזע אלו םהיניב 'טטק ןיאו הזל הפי םניע תוירבה עבושה ימיבש םהרבא תירבב םש שרפמו ,ונרוויל
 ולא (םיאישנ טייכבו ,א"יכב) םי או שנ "גה י"כ ר"ב "יפבו ,הזל הז ןיכירצ םניאו יוצמ לוזהש  .וליא םע וליא
 יג ג"המבו ;ולא לע ןיאשנתמ ולאו תכרבתמ הניאש הדש שיו תכרבתמ הדש שי דרוי רטמהשכ םש שרפמו ול א מ
 ,"םימשה רטמל רטמ, דוע אתיא ל"יכבו ,שייייע תומילשב רמאמה קתעוה אל ךורעבו ,ולאמ ולא םיאישנ השועש
 81 דצ ליעל 'יעו תונוש תוארמ .תונויזח 4 :תומש השמח לש ןינמב וניא רטמו ,םירפסה ראשב אתילו שוביש אוהו
 אמכ םימודאו ןיקורי תוארמ שרפמ י"'כ רי'ב 'יפבו ;םינבל םימעפ םירוחש םימעפ םימודא םימעפ ןיקורי םימעפ םימש
 והיעשי בותכ ארקמבו ,ךורעה ייג ןכו .היעשי ןוזח :780 דצ שיייעו תויזזח השועש 'ג ג'"'המבו ,םיקחשב 'אוה ריהב ביתכד
 :117 דצו 114 דצ ליעל םג ייע די'ויב תויריב תביתכו ,והיעשי ןוזח א"דמה תוירבח לע שדוקה חור הרשמו גי'המב היכו
 :רמאמה תלחתה קר קיתעה םדא 'ע ךורעבו ,'וכו חלעי דאו יפב ץ ר א ה לע בסומ שרדהו ,נ"'חעו ץראל .הל וארקנ 5
 היג הקרא המדא ץרא אתיא הביבה תיעיבשה (תוצראב) תוצראהב רמאמהב םש ריייובו אתקיספב .'וכ| לבת ץרא 6
 (ב"ימ דפ הריצי רפסבו 'א טייפ ילשמ 'מב ,'ב 'יס ב'צ םילהת ימב תוצרא העבש ייא ןכו) לבת חישג היצ (אי'ג)
 אתקיספב קתעוחש רמאמה י'פע ראובמ תוצרא שש םש ורמאש המו) רתסא שרדמו רישהשב םג ונמנ ולא תומש יזו
 ,דלח השבי הברה ונינפלש תומש 'דל ףיסומ םשו תומש יז כ'ג הגומ םש א'ונ נירדאבו ,(ח"לק הרעה איפ
 תומשבו רפסמב תמכסמ וז אחסונו ,הדש איג תיש אר דוע ףיסומו ץרא תארקנ תומש הרשע שרוד ב'ונב םשו
 אוהש ליינ .הצלאמש :איי " הימריב .אקרא :ר"בב ןאכ קר אצמנ היתופוקת דגנכ שרדהו ;ח"פ ילשמ שררמ סע
 איהש םירפסה 'יג 'יפכו לדגל ורהמיש היתוריפ תקחוד 'יפו ,ןוימד כ''ג ול ןיאש (ז'ט ז"ט םיטפוש) והצלאתו מ"ילמ
 ןכו ,'וכו דחא ץרו 'וכו ארקש ךלמל דייהלמ התצר םש לע ץרא םש בייונ נ"רדאבו .ץלא ןושל ץרא שרודו היתוריפ תא הצירמ
 :חב ןיצר םדא ינבש ץרא :אתיא ילשמ ימבו ,י'מב שיייעו הציר ןושל ץרא שרודש 'וכו התצרש ץרא 87 דצ ליעל שרפל שי
 ייפ בקע ירפס ייעו (ט"יכ ריב 'יפ) תוריפה תא לבתמ ברשהו שמשה ךכ לכאמה תא לבתמ ןילבתהש ומ" .תלבתמש 7

 תלבתמ איהש 'יגה ילשמ 'מבו  ,'וכו הכותבש ןילבת שייע לבת 'וכו' א"ד 'וכו לכב תלבותמ איהש י"א וז לבת
 המדא לש :(' תוכיתח ןאכ 'יפו ,ןילוב יטיש יניב הגומו ןילוב ךותב אתיא ל"יכבו ,יתהגה ןכ  .ןילוב ןילוב :תיתוריפב
 סח םלועה זומת תפוקתב שרפמ יייכ ר"ב 'יפבו ,284 דצ א"ח ל"תמעב רעשיילפ 'תה תופסותבו 111  דצ ליעל ייעו
 תישענו דחיב תצבקתמ ץראה לע רטמה בור דרויש ירשת תפוקתבו ןיכוריפ ןיכוריפ תכרפמו תעקבתמ איה המדאהו
 תא 'וכו רצייו 'נש ןושארה םדא רצונ הגממש המדא םש ג'רדאבו ,'וכו רפעה תא ןירבחמ םימהש יפל ןילוב ןילוב
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 םינויליעה 'םיממ-יא עשוהי 'ר : ,םיקחַשב  ;םילזונ םישענ ןה ןכיאו .(חכ ול כוא) םיקחש ולזי רשא
 םילבקמו: עיקרל :רעו ץראח ןמ-םירכגתמ .םיננעהו \ ,(אי אי םירבד) םימ.התשת .םומשה רטמל 'תכר
 תעגונ הפימ ןיאו :ההככ ןימכ ןתוא ןירשוח  ,(וכ םש בויא) ודיאל רטמ וקוזי . 'תכד דונה .יפמכ ןתוא
 רמא 'שיקל שיר -:,םיקחש ןתוא ארוק המל - ,(בי גכ.ביש) םיקחש ובע םימ.תרשח 'תכִד התרבחב

 יר-שוקל- שיוו-ןנחוי יר -:המחב לש וללה םיקהכ- רמא .אנהכ רב .אבא .'ר ,םימה תא .ןיקחוש ןהש 5
 :סיננע ןיא רמא שיקל שיר | ,(גי ז לאינר) אימש יננע םע וראו ןלעמלמ אלא םיננע ןיא רמא ןנחוי *'

 דביכש רחאל ץןנחוי ירד: היתעד לע ,(ז הלק םילחת) ץראה הצקמ םיאישנ הלָעַמ 'נש ןטמלמ אלא
 רמא .,םיטיח תחא האס יניולה וריבחל רמאש דחאל רמא שיקל שיר  ,הנקנקו ןיילש תיבח וריבח תא

 ,ול וארקנ תומש השמח :רשמ ילבקו ךיננע יטייא ץראל 'א היבקה ךכ  ,דודמ אובו ךתפוק אבה ול בי
 יפ"פ סכוק יוכי ;יט ייפ פילק :סינסמ יכיכע 'קני ,('5 :יפ סילק סימספ טכדע) ןיצפס :כ סילסמ 'קלי | ,יכ מכ עוקלי 5

 | : ינ וכ גי'פ סוינעס 'טוכי ,(': "כ סט סילספ טֶכדִע) סש סילסס 'קֶכי ,סט עוקלי 9 : 3 נ"כ

 !"יּ=אד ל .5ןי- ה [םישענ | א ןכיהמו .םפ ןכיא ,יןה . . ,(סש) *'ָך םה ןכיה 5 םה . . .%א ןח ןכיחו 1

 [פיממל | (פש) ו רמא ,יאָפְד רמוא | (םש) י ןנחוי [עשוהי | 'א םילוונ ,ל סילונ .י*א ןי- [2חפְד םילחנ*
 םהיפ תא (כא ןיחתופו) םיחתופו עיקרל דע ןילועו .יפד עיקרה דעו | (סש) י ןיבעתו [סיננעהו 2- | :םונוילעה | ך ןמ
 "| '(סש] י יל כ ותוא' [ןתוא | ןירשוחו | (םש) יא יל ,כ דוגכ [דאנה יפמכ 8 ]| < (םש) יפא דאנכ (כ  דונכ)

 ["(טש) יכאפד - אוה ,י [ארוק | (םש)יכאה המל 4 | (םש)' תעגמ | .!תהא הפט | |. ' הרבככ
 -(ם רב) ריב לאומש יבר (פ הסוסמ) אפוסמ ןידהכ ₪ :רכא'ד [רמא | ל-יל ;(סש) ו'א םחש [ילאכפְד ןהש* 5
 | ם יל שיקל --יר | 2 םידדכ םיפטונ ,!ך ןירדכ .ל םידשכ ,יירלאד ןיז \:י'אפ [סיקרכ | = 5ך,רמא ןמחנ
 "| יפא"ל תינחב | פ ורכחל 8 | מי'אפד הטד .*א [ןטמלמ 7 | - + רמוא | .מו'אפך הל" ,?א .[ןלעמלמ 6
 :,'ך רמוא ןועמש 'ר :כא [רמא שיקל שיר | (םילהת) יכא המע ('א ןקנקו)- הנקנקו :.ל הניקניקו [פְד הנקנקו*

 8 | ישאד יל ,ל יא [ם תחא* | י יל ןת [יניולה | ?י שיקל שירל ,(םש) י . . היתעדו ,ף  שיקל שירד הותעד לע
 [: כא ךל דורמ ,י דודמו | יל .כ'אפְד אבו .'א [אובו 9 | (םש) יי רמאו | י ןיטח . . ,כ'אפ ד םיטח לש
 | 5 ליכקו ,ך לכקו .יכא [ילכקו | יפ ךננע | 'א אבה ,יכאְד יתייא | יכיא היבקה רמא ,ְָך רמוא ה"בקה
 0 | כח ןנעל ול .א ןנעל [ול | (םילהת) יכא שי [וארקנ | עד 'ה .וכ שמח .זךפ [השמח

 8 ןתוא ןילבקמו םימשל דע םירבגתמ םיננעהו 'וכו התוש איה םינוילעה םיממ רמוא י"רו תלהק 'מב .'א עשוהי ר 1
 8 םילהת) 'וכו םימ תכשה 'תכד 'וכו תעגונ הפיט ןיאו הרבככ ותוא ןיכשו חו "וכו רטמ וקזי 'תכד דוגה יפמכ
 המ אלא םימ התשת 'וכו רטמל ינש התוש אוה םינוילעה םימס ולוכ םלועה לכ רמוא י"ר םש תינעתבו ,(ביי חיי
 אייכ יג נ"'חב 'יעו) דונכ ןהיפ ןיחתופו עיקרל םילועו םירבגתמ םיננעהש דמלמ ץראה ןמ הלעי דאו םייקמ ינא
 הפיט ןיב ןיאו 'וכו םימ תרשח ינש 'וכו םימ תורשחמו תואבו הרבככ ןה תובקונמו ףכו (תלהק 'קליו כ"יכו 'בו יא
 ילמג ארקי יסרוכ תוחתמ תיחנ הוה ארקי ןנעו י"תב םגרותמ י"רו א'ר תטיש י"פעש הארנו ,אמיִנ אלָמכ הפיטל
 םש לודגה 'מכו ,'וכו דאו 'פ יטאנקרב םג 'יעו ,'וכו יקשמו ארטמ תיחמו  אערא ןמ קילס רדהו סונייקוא ןמ אימ
 0 ןהו ודיאל רממ וקוזי א'דה דונה יפ ומכ ןתוא ןינפמו עיקוה דעו ץראה ןמ ןירבגתמ םיבע ה סרוג
 4 ,דונה יפמכ כ'מב הגוה רבכו ,דונה ינפ מ כ ןאכ שבתשנ ו'דו רייפדבו ,'וכ| םימ תרשח 'תכד הרבככ ותוא ןירשוח
 8 ,'ב אקיז 'ע ל"תמע 'יעו רמחד ןיקיז (גיי ימ עשוהי) ןייח תודאג םוגרת ןכו אקיז ןושל 'וכו רטמל וקוזי בותכה ושרדו
 2 וכו רשוחו הרבכ לטונ םדא םש םילהת 'טבו ,אחמיק היב רשח תאו 'ב א*ע א'פ הליגט ישורי ומכ ייפ ןירשוחו
 ןכ .ןיקחוש ןהש 5 : 110 דצו 106 דצ ליעל "יע  .םינויליעה :'וכו םיטח רבוכ םדא 29 דצ ליעל המאמ ותואבו
 % תמלו ןועמש ר''א 'יגה לודגה 'מבו יוכו ןיקחוש םתש םיקחש ןתוא ארוק הטלו אמתס חל סירג תלחק יִמְבְו ,יתהגה
 ,/ םירמאמה סריפ םילהת ימבו ,לכאמה תא ןיקחוש ןהש המהב לש םיעמ ינבכ .ןכו םיקדכ :'וכו ןיקחוש ןתש 'וכו
 1 ןמש ארקנ המל שיקל ןב ןועמש יר רמא ולאב ולא ןיפוש ןהש המהב לש וללה ןיקדכ א ב א 'ִר  רמא 'ג סשו
 ונינפלש ומכ 'יגה התיה םילהת 'מ רדסמ .ינפל אלא םש עטוקמ וניא רמאמתו ,ולאב ולא .ןיקחוש ןהש םיקחש
 תא ןיקחוש ןהש טוקליב קיתעה ןכו ,אייכו ט"יכ ר"'ב 'יפבו כיכבו 'בו 'א  א"יכבו ר"'פד שרדמב םג ה"כו ל"יכב
 רב אבא 'רו פ'יכו םיסופדה ייגכ 'ג תלהק 'מב ןכא ,(םישרודה תומשב .רצקל וכרדכ עטקנ) וכו נללה ןיקדכ א"ד םימה
 : טוסמ ןידהכ םש 'גו לודגה 'מכ קתעוה ןכו 'וכו וללח ןיקדכ רמא ןמחנ רב לאומש 'ר אסוסמ ןידהכ רמא אנהכ
 וניאש רבד לכו 'וכו האמוט לבקמ אוהש רב ללכה הזו הנשמה 'יפב הנשנ םש 'שוריב ,'וכְו  ןנחוי יר
 רמא שיקל ןב ןועמש יר 'וכו ךפסאב ביתכ ןנחוי ר"א םש רמאמח ןוגגסו ,וב ןיככסמ ץראה ןמ ולודיגו האמוט
 ףילי וד ויח הלעמלמ םיננע רמא וד ןנחוי 'ר היתעדכ ןידו היתעדכ ןיד אמוחנת ריא ץראה ןמ הלְעי די או
 וריבחל חלשמכ הל ימרמ וד ןנחוי 'ר וכו ןיבא ר"א םיננעמ ₪ וד ויה .ןטמלמ םיננע רמא ל"בשר ךפסאמ הל
 תופסותבו ,'ב אי הכוס ילבב 'יעו ןיטיח ךל בסו ךתפוק חלש הירבחל רמאד ןהכ הל ימדמ ןד .ל"ַבשר הנקנקו תיבח
 תיבה ב וריכה תא דביכש דחאל יירד היתעד לע סש 'גו ונינפלש רמאמה םג אבוה תלוספב היִרְב 'א ב"י סש
 .ךכ .דודמ אְכו ךתפוק יל אבה רכו ןיטיח האס יל ןת וכו דתאל לרד היתעד לע םיגקנקו ןיי לש
 יקלימ וירחאלשו הז רמאמ קתעות היילק רומזמ יילהת ימכו ,נ'חעו ארטימ ליבקו יגנע יתייִא ץראל ה?בקח רמא
 ;םימשה ןמ םיננעה םע רטמה הי'בקה ןתונ ךכ .הנקנקו 8 :א*ע וימר ףך םש .רעבאב שיר תורעהב ועו םילהת
 שייייעו התיטייא 92 דצ ליעל ןכו ת"יטב ל"יכב יטייאו ,רטמח תא ילכקתו ךלשמ םיגנעה תא יל יאיכה .וכו יטייא 9
 וארקנ תומש 'ה ד"יפ ןמקלו 'וכו הל וארקנ 'וכו תעברא ג'בשר רמאמב ךומסב ןונגסה ןכו ,נ"חעו ןנעל וא ךאל .ול וארקנ :י"מב
 םע רמאמה קתעוה םשו ,זיזח אישג בע ןנע דא ר טמ ל וארקנ תומש השמח ייגה 69 'ומע לודגה 'מבו ,'ןכו שפנ הל
 .זוזח אישנ ןנע כע דיא ול וארקנ תומש תשמח םש ישוריכו ,'ב דא 'ע ךורעכו וניגפל. סיאבומה םש לכל היארל םיקסופה
 ל ךילא אב יכגא הנה עיקרה תא 'בעמ אוהש בע (ןכו רבוש אוהש סש גילו) 'וכו תלעי דיאו ןיינמ דיא
 3% ילע ב השוע אוהש אישנ (וכו יננע סע דוע גילו) ו ל י א ל וליא םיונע תוירבה תא השוע אוהש ןנע ןגעה בע ב
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 התוש ץראה התיה ךכ ,ייוות ומשו לככב אוה רהנ  ,ייוות ןימכ ימא ןינברו  ,רבקו הברמד אירבק
 ,הלעמלמ אלא התוש ץראה אהת אלש ה'בקה וכ רזחו ,'וגו הקשהו ץראה ןמ הלעי דיאו הליחתמ

 התוש ץראה אהת אלש היבקה וב רזח םירבד 'ד ינפמ ינמחנ רב לאומש 'ר םשב ןירופיצד ןנח בר =
 והישו ,ךומנכ התוש הובגה היהישו  ,םיער םיללט חידהל ליבשבו  ,עורז ילעב ינפמ- ,ןלעמלמ אלא ,

 י 5 ,התוש ץראה ןכיאמו : (אי ה בוי םורמל םילפש םושל דיהה הלעמל יפלכ םהיניע םילות לכה
 ,'וו הקשהו ץראה ןמ הלעי דיאו 'תכד סונייקוא ימיממ יא רזעילא 'ר עשוהי 'רו רזעילא יר
 'תכד םיבעב ןה םיקתמתמ ול רמא ,אהמתא ןה ןיחולמ םימ אל סונייקוא ימימ עשוהי 'ר היל רמא

 " רה ' ג. ב ב ומ ו ו

 ,סע סלסק עכדע ,סע פלסק 'קלי ,סט עוקל 5 :'ג ו'ק ג'פ םויכעפ יטוכי .סי'לפס 'כ בויס 'קלי 8 :יכ זפכ עוקלי 8
 : ז'ע ייפ סי" סילספ טכדע ;'5 'יק ץקמ לעומנס ,'3 'ט םינעמ

 [ןימכ |  ?ך%א .םקו הקשמד ,*ך סקו הבומד ,?א רכוקו הברמד | | לארבקד .שלר'אפ'דיל לאירבק 1
 , 5 יוות ומשו לבבב אוהו רהנ ,[ך יות . . רחנ /)'א יוות . . רהנ [ייוות--רהנ | *א יווט ,?ךעכ!אח יוות | ש ןידהכ

 | פ ל התיה | ך ךכו [ךכל | ך הנש ימל תחא הקשמו רזוח אוהש ייוות ותוא ןירוק חמלו יינות ומשו לבב רהנ
 ,(בויא) יכאפ [בר 8 | דןל- :יאזחפ [הלעמלמ | זך ץראה התשת ,יִפ התוש אהת | א רזוחו | 1 התלחתמ ל
 רב ;(םש) יִחח [ינמחנ רב | א ירד :פ ןירפצד ,(סש) יכ ירופצד ,ך ירד :?א [ןירופיצד | כא ןינח | 'ך יגר
 [ינפמ | .(םש) יאזחפ הלעמלמ 4 | ד ץראה התשת ,₪ התוש אהת | .כ'אחפ העברא ['ד | פל ,?אך ןמחנ
 | 'אְד אהישו ,(םש) יכ"אח [היהישו | ך יערה [םיערל | ריפהל [חידהל | א לעב | כ ליבשב ,(םש) יא םושמ
 /1א ןייולת םהיניע לכה ,פ םהיניע לכה ןילות 5 | ך ויהיש דועו ,י ויהיו ,(םש) יא ויהישו ,כ'אפ [והישו
 --'6 | 'א םימשבש םהיבאל ,(םש) י הלעמל ,ולאפד הלעמ יפלכ כ [הלעמל יפלכ | א ןהיניע ןייולת . .

 | (םש) יאפך סונאיקוא ד סוניקוא ,יכ [סונייקוא | יא יממ |  רמוא | ₪77'ל .(תלהק) יכא [עשוהי 1
 /זך סוניקוא | יימ אלהו .פ . . אלהו ,ך ימימ יכו ,(םשש) יכ'אח  [ימימ | (םש) י'אפ רמא ,כ ול רמא 7 :

 / כ"א ןיקתממ ,יִזַה ןיקתמתמ | יל אהמתא | י'אפ 'ל םימ | יפ 'ל ,כא ואל [אל | (םש) יא סונאיקוא 4
 | 'א םיקיתממ ,ך ייקד

 היה ךיאו ונווכ רהנ הזיאל שרפל הלע אל הז לכבו סולינ ןידחהכ םהל עודי רהנ היה אירבקש עמשמ אי ר בק
 ןונגסבו ,הייבו ת ןי מ כ חמ שרפתנ אל ןכו ;רבקו הברמד ןושל לע לפונ ןושל אירבק םש ושרדש ותפיטש ךרד
 בברתשנש הבורק הרעשתו ,רהנ םש וגיא ייוותו הייבות ןימכ ומכ ושוריפש עמשמו ייוו ת ןי מ כ 'מא ןינברָו םג הז
 אירבק ןידחכ רמא נ'ר 'וכו סולינ ןידהכ רמא +"ר, התיח תירקיעה ייגו וירחאלש רמאמה ןמ י"ר רמאמב' חייבות ןימכ

 רזוח ('אוות ןימכ ירמא ןנברו 'יגה םשו ,נ"ר רמאמב הייבות ןימכ לודגה ימב ג'ל ןכו ,"ייוות ןימכ ימא ןינברו 'וכו |
 ותוא ןירוק חמלו ייסופדה 'יגב ןאכ ףסונש ומכ .הפסוה אוה םש רמאמה הז םויסו ,הנש םיעבראל תחא הקשמו ּ
 ימא ןינברו רמאמה לכ טמשנ פייכב) י"כ ראשו ל"יכב אתיל וז הפסוהו .הנש 'מל תחא הקשמו רזוח אוהש ייוות |
 אלו דוע בתכ ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה ייפבו ,א'יכו טיייכ רי'ב ייפב חאבוה אלו יוות 'ע ךורעב 'קתעוה אלו ('וכו 4

 ייוות ומשו לבבב אוח רתנ רמאמהו ,"הז ןיא סיימב, א'בא שרדמ ןוילגב ןייצ ןכו "יות ומש ארקנ המ לע יל שריפ <
 םיונישב ןכ 'יגח ןכא ,לודגה 'מב ג"ל ןכו *יווט ומשו לבבב אוה רהנ 'יפ, ןוילגב ןמסנ םשו 'ב אייכב אתיל

 בסומ ןוילג שוריפ היה ילואו ,רפסה ףוגמ וניאו ףסונ שוריפ אוהש לי'ג ז"כבו ,י"כ ראשו 'יסופדו ךורעב םג םינוש |
 והיגהש וא) תופסוהה יתש רבכ ופסאנ תלהק ימבו ,הטמל בברתשנו שבתשנו "לבבב אוה רחנ, אירבק ןידהכ לע
 רבקו יברמד לאירבק ןידהכ הבית ןימכ רמוא ןומיס 'ר 'יגה םשו (תלהק שרדמה י"פע "יסופדה 'יגב ןאכ רי'בב
 םיעבראל תחא הקשמו רזוח אוהש אהוות ותוא ארוק אוה 'מלו אחוות ומשו לבבב אוה רהנ אחוות ןימכ ירמא ןינברו
 ןמ לבבו סולינה ןמ התוש םירצמ חייל 'יפ בקע ירפסב דוע ייעו ,'וכו דאו ינש הלחתמ התוש ץראה התיח ונממ הנש

 ירופצד ןנח 'ר ירמאד תיאו ירופיצד אנינח 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר םש תלהק 'מב .'וכו ןנח בר 8 ;'וכו לבוי רהנה =
 ,'וכו םיער םיללט חידהל ליבשבו עורז ילעב ליבשב 'וכו וב רזח םירבד העברא ליבשב ןמהנ רב לאומש 'ר םשב
 ייפבו ,'וכו םיערח םיללט ינפמו עורז ילעב ינפמ ןלעמלמ ןידרוי םירבד העברא ינפמ אמתס הל סירג םש ישוריבו
 רב ןועמש 'ר .שרפמו סרוג םש לודגה 'מבו ,ןיסנוכמ םימ ורבחל שיא ןילזוגש עורז ילעב ינפמ שרפמ י"'כ ריב
 ליבשבו תורהנה ןמ הז תא הז וענמי אלש תועורז ילעב ליבשב 'וכו וב רזוח 'וכו ליבשב ןירופצד ןנח 'ר םשב הימחנ
 אהישו .'שוריב .הובגה היהישו 4 : (חידהל ליבשבו כ"ג ייגה ק"יכב םשו) ריואבש םיער םיללט חירהל אלש
 ילות לכה והישו 'שוריב .וכו לכה והישו : הובגו ךומג התוש לארשי ץרא םש ירפס 'יעו 'וכו התוש ןוילעה
 8 לודגה ימבו ,'וכו םילפש םושל ינש םימשל םהיניע ןי א שו נ לכה והישו תלהק 'מבו ,םימ ש ה ל א םהיניע
 ינפ ןנחל םיינעכ םירישע םורמל םהיניע ןילות לכה שרפמ י'כ רי'ב 'יפבו ,'וכו םו ר מ ל ןהיניע ןיאשונ לכה והיש
 סוניקוא יממ רמוא א'ר ירו א"ר התוש ץראה ןכיהמו תלהק 'מב .עשוהי 'רו רזעילא 'ר 6 :רטמ תדיריב רוצה
 וכו ולזי רשא 'תכד "וכו ןיקת מ ת מ ל"א ןה ןיחולמ םימ אל סוניקוא ימימ יי'ר ל"א 'וכו דאו יתכד התוש איה
 ל"א 'וכו דאו ינש יוכו ימימ ולוכ םלועה לכ רמוא א"ר אי נ ת םש תינעת ילבבבו ,'וכו םילזונ ם יש ע ג םה ןכיא
 ייעו) םש איגוסה ךשמהבו ,םיבעב (ןה ןיקתמתמ ייגה סיידב 'יעו) ןיקתממ ל"א ןח ןיחולמ סוניקוא ימימ אלהו ייר
 תרשכח היב ירקו 'וכו םימ תרשח ביתכו 'וכו םימ תכשח ביתכ יוכו הילנמ ןה (ןיקתמתמ) ןיקתממ רמ רמא (ס'דב
 התיה ץראה ןכיאמ סרוג) םש תינעתבו ונינפלש םירמאמה י'פע קיתעה 70 דומע לודגה ימבו. ,י"שריפב שייייעו
 עיקרב ןח ןיקתמתמ ל"א ןיחולמ סוניי קוע ימ אלהו י"ר ל"א יוכו דאו 'תכד 'וכו המדאה ןמ רמוא איר התוש
 ץראה ןיא רזעילא 'ר רמא םש לצו רמאמה עטיק םילהת ימבו .שייייע 'וכו םילזונ םישענ ןכיה 'וכו ולזי רשא 'תכד
 םיקותמ םה םילזונה םימ לכ י'כ ריב 'יפב שרפמ .'וכו ולזי רשא יתכד 7 :םש אמוחנתב םג 'יעו 'וכו אלא התוש
 ךותמ םיקותמ םימ םהל ואצי  'וכו דנ ומכ ובצנ ויפ אתרישד יסמ חלשב אתליכמ 'יעו 'וכו םילזונ וקתמי ומכ ולזי
 : וכו םיקותמ אלא םילזונ ןיאו ג'לפ ףוס ג'רדאב ןכו ,'וכו םייח םימ אלא םילזונ ןיאו עלסמ םילזונ אצויו 'נש םיחולמ

 3) אָזּות.
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 אלמ ונניא םיהו םיה לא םיכלוה םילחנה לכ [וגו ץראה ןמ הלעי דאונ ט
 ןניאש םימל ןתניפס הסנכנ  ,לודגה םיב םישרפמ ויהש עשוהי  'רב רזעילא 'רב השעמ .(ו א תלהק)
 ןויכ  ,םימ תיכח אלמ םשמ ואלימו ןויסינל אלא ןאכל ונאב אל עשוהי 'רל רזעילא 'ר רמא ,ןיכלהמ
 ןוזחו ןוהל רמא ,םימ םיעלוב םימ ול ורמא ,ןה המ סונייקוא ימימ סונייררא םהל רמא ימורל ולעש

 םיבש םה סשל רועילא ירד היתעד לע ,ןוהל העלב איהו םימ הווגל ןיבהי ווהו ,םימ ןינקל אלמ יל 5
 'רו הדוהי 'ר ,התוש ץראה רציכ : (םשסש) תכלל םיבש םה םשל עשוהי 'רד היתעד לע (םש םש)
 ןידהכ הייבות ןימכ רמא הימחנ 'ר ,הקשמו רזוחו הקשמש סולינ ןירהכ רמא הדוהי 'ר ןנברו הימחנ

 :סע םלסק עכדע 6 :'5 'ע םוכוכנ 'יפ 4 = :('ז '5) סילסנס לכ 'פ םלסק עכדמ ,ו"קקפס 'כ םלסק יקלי 1

 | 'אד סיל .יכ'אפ [פיב | כ'אד ןישירפמ ."אפ ןי- ,ו [םישרפמ 2 | פְד וגו [אלמ--םיהו | ל לע [לא* 1
 | יןיכלוה 8 | ְך םימה ןיאש ,יכאפ ןיאש | ,ך סוקמל םיל ,כא םימב ,יַפ [םימל | ך הסנכנו [הסגכנל
 ,י'אפ סונירדא 4 | ך אלמ . . ;יִפ האלמ תיבח ,כ'א תיכח .*א [תיבח אלט | יכְד ואלמ .אפ"ל ואלמו | ןויסנל
 יעְד סוניקוא :כ [פונייקוא | יאד ימ .רעכפ [ימימ | 7 תומצע קיחש ('ד טוניירדא) סונאירדא ,?א רפיק . .

 ןוזחו [םימ--ןוזח | עכא ןול | ךהיל .כ'אפ [ול | ד ןוגיה ,כפה .יעאפ [ןה | יןמ [המ | ייראפ סונאיקוא
 ,י אתניגל הנימ ןולס יל ןווחו :פ אינקל ןיליה ןמ ןילמ ובסנ ןוהנמ יל ןוזחו ,ץע אימ (ןינקל ,ןינוקיל) ןינוקל אלמ יל
 אי'ג) אאתונקל הנימ . . ןומחו ,'א (?התונקל) התטקל הנימ ןולמ יל ןומחו ,ך אתניגל הנימ ןולמ יל (*ְך ןומח) ומח
 ,2₪ל היוגל ,י הוגל [א הווגל* | יא ןווהו 5 |  ך אתאייניקל אלמ היל ןובהי ןוהנמ יל ובה ,?א (אתונגל
 ,ַל ןיבאש ,ירכפ [םינש | ךפשמ .יפ סםש .ךכַא [פשל | םאעלג | יכא יל .םאימ [פימ | ך הווגב
 | ך"ל =, התיה .עכאפ [ץראה | פ 'ל .יא םש [סשל | יכ"א לעו 6 | א תכלל (*א ןיבש) סיבש ,ך יבואש
 | ע'אפ רמוא | ד 'רו [רל | ך רדהו [רחתול | הקשמד | 'ך אפולינ | אפְד רמוא | אפ ןינברו 7
 | 77 ןידחהד [ןידהכ" | ₪ קקמת ,'א איכוט ,?ך איכית ,2 אייכות ,ך הייכות ,'ך איבית ,ץ) חיבות

 שרדב 'י 'יסו יט 'יס ונינפלש םירמאמה וקתעוה תלהק ימב .'וגו ץראה ןמ הלעי דאו 1  :םיסופד תצקמב הגומ ןכ
 רמאמה םש איבה ףוסבו 'וכו התוש ץראה דציכ 'וכו התוש ץראה ןכיהמו םירמאמה רדס םשו ,'וכו םילחנה לכ יפה

 ואב כ"חאו הז רופיס הלחת ןוכנל רדופמ ןאכו ,תכלל םיבש םה םש קוספה ףוס וב שרודש ירו א"רב השעמ |
 דאו קוספה שרדב ויט 'יס דע איי ייסבש םירמאמה ןאכ ורדסנ ןכו ,הלעי דאו קוספמ היאר ןהב איבהש תודגאה
 ייגה םש תלהק 'מב .'וכו ןניאש םימל :נ"חעו לעיפ ןינבב םישרפמ ןוכנל ה"כ .םישרפמ ויהש 2 : וכו הלעי
 (יא א'י) ךמחל הלש 'פ תלהק 'מב רופיסה סג הז ןיעכו ,נ'חעו ןיכלהמ ןיה אל םימהש םוקמל הניפסה הסנכנ
 עיגהש ןויכ 'וכו ןיכלהמ םימ וב ןיאש םוקמל הכילוהו חורה הלטנ לודגה םיל תשרפמ הלודג תחא הניפסב השעמ
 יניב "ול ורמא, ףסותינ ל"יכב .ול ורמא : םעבט המ .ןה המ 4 :'וכו עשוהי 'רו רזעילא 'רל אדבוע ןוגת ימורל וסנכנו
 םילחנה לכ 'פ תלהק 'מבו ,םיה לא םיכלוה םילחגה לכש י'פעא סונייקואבש םימח וברי אל ךכיפלו .םימ םיעלוב םימ : יטיש
 לכ רשפא ןול 'מא םימל ןה םיעלוב םימ היל ןירמא ןה המ סוניקוא ימ סונאירדא ןול 'מא ימורל ןותאד ןויכמ 'יגת
 ייימורהו םינויה תמיש יפלש ינריעה ףעל ח"'אר ידידיו ,םלועבש םימ לכל ןה ןיעלוב היל ןירמא ןיאלמתמ ןגיאו םש םילחנה
 םילחנה לכש אלמ ונניא םיה ןכלו םכותב ןינתונש םיקותמה םימ לכל םיחולמה םיה ימימ םיעלוב םינומדקה
 תתמגוד ונינפלש וז הדגאו ,110 דצ 'וכו עדנוקדרע עשיזיפ איד רעמשטערק 'יעו םיקותמ םימ םח םיה לא סיכלותה
 ת"הגאבו 'וכו םי אסכידל הידב 84 דצ ליעל י"מב עיייעו ,'וכו אימד אזוכ אלמ יעילב יבל יטמ יכ םש תורוכבב
 ישוריב ומכ ןו מ חו "יגהו ,עלבומ ף"לאהו ןוזחאו ומכ לעפא ןינבמ אוהו ,יל וארהו .יל ןוזחו : 181 דצ איח
 .ךירצו איה העיטק אנשיל 'ב ןקל 'ע ךורעבו ל"יכב ונינפלש 'יגח יפלו ,'וכו יל הל ימח 'ב ב"ל טיפ םיאלכ
 דע םכל ןימאמ יניא ןול רמא 'ג םש תלהק ימבו ,נ'חעו הכו אלמ תיל ןובתי וא ןולמ היגהל וא שרפל
 :ןוהל ןיעלוב ןהו םימ היוגב ןיבהי ןווהו םימ אתינקול ןולמו סוניקוא יממ וחקלש םימה ןובסנ ןאכל יל ןומחתד
 רמולכ ןוהל העלב איתו םייסמדכ ,םימ הכותל ונתנ הווגל ןיבתי ווהו יתהגהו ,('הנטק הרעק .ןינקל 5

 2 דצ ליעל ןיטלפ ומכ נייל ןינקלו ,הכותל ונתנש םימל העלב הבש סונייקוא ימיממ םיעלובה םימה םע ןינק
 היתעד לע רפסה ףוגב ושוריפ ףסונ פ"יכב .'וכו היתעד לע :164 דצ איח סיורק םג 'יעו 62 דצ ןירלובו 82 דצו
 אלו דחא םוקמל תכלל םיבש םה םתספ ש יירד היתעד לע םיבש ןה םש ןהמ תאלמל 'מאש איוד
 תער לע ספדנה ריב 'יפבש ינשה 'יפב רמאמה שרפמ ןכו ,הלח תב אוה אלימ אל ךכל ןה ןיבאוש
 ימימ לכ םיעלוב ןהש ןכל םדוק עדוי היהש דחא ןיגל םשמ תאלמל םיעלוב םימֶל ועיגחש ןויכ י"רל ל"אש אירד
 םש םיכלוה םילחנהש סוקמה לא וכו שרוד היה ארקמ אלא ןכל םדוק םש היה אל אלחו אירל ול ןינמו תישארב
 רחא דצבו ןיסנכנ דחא דצמ תכלל םיבש םה םשמ שרוד 'וכו י"רו םתוא םיעלוב םה םימח םתואו תכלל םיבש םה
 ץראהש ךומסב ןמקל רמאד אירד תעד לע שרפל קחדנ איס סשב ספדנה 'יפב כ''ג אבוהש ייכ ר"'ב 'יפבו ,ןיאצוי
 סונאיקוא םיל םירזוחו םיבש םהב וקתמתנו םתמ ותשש רחאלש םיבש םה סשלמ אמעט קיפמ התוש איה סוניקוא ימיממ
 ייג 'יפל םג 'וכו התוש ץראה ןכיאמו רמאמהב י'רו א'ר תטש י'פע הז רמאמ שרפל קחודו ,תכללמ אמעט קיפמ ירו
 רדסו ןיב או ש ם ה ם ש מ תלחק 'מבש ייגה וא (ןיבואש ריפדב היכו ,וידב היכ) 'יבו אש םה ם ש מ ןאכ 'יסופדה
 כב קרו ,רי'ב 'יפו טוקליו י'כ ראש י'ע םג תמייוקמ םי ב ש ייגתו ,ויזרהמ 'יפו כ"מו תיפיב 'יעו םש םירטאמה
 ומכ םיבש םה םש ל כ'ג סרוגש חכומ 'וכו םשלמ אמעט קיפמ ייכ ר"'ב ייפ ןושלמו ,ןיבאוש יטיש יניב הגומ
 ןושל ןונגסכ 'וכו םה ם ש ל והזו ,םיבש םה המש ושוריפ ןכא ,ם ש בותכ ארקמבו ,כייכו 'בו 'א אייכו ל"יכב "יגהש
 רמאמה לכ קתעוה 71 דומע סשו ,לודגה שהדמבו תלהק שרדמב היכו .תתוש ץראה רציכ 6 : שרדמהו הנשמה
 תתוש ץראה התיה דציכ ייפ וז "יג םגש עמשמו ,101 דצ ליעל י+ימב 'יעו כו ץראה דציכ ןנ בר וג ת ןושלב
 לע הלועש (?םירצמ רחנ .סולינ ןידהכ 7 : ןומיס 'ר תלהק 'מב "יגח הימחנ 'ר סוקמבו ,'וכ| התיה ךכ םייסמדכ
 "גה תלהק 'מב םגו ,המדאה ינפ תא הקשהו הלוע ראה היה ןכ ,ץואה לכ תא הקשמו רזוחו הקשמו ויתודג
 ןידה ַכ רמאמה ןונגפמ .ומא היִמחְנ ר :הקשמו רדחו הקשמד ג'חמב קתעוה "סופדה 'יגכו ,הקשמו וזוה

 ') גואשעס,, | ?) 6.



 ש"י 2% וא

 17 ה ב גי תשרפ תישארב

 'תכ המ (סש םש) ןאצ ה םירכ ושבל םעמ המ . ,םימשג תריויב ,םיחמש םתאו ונא יתמיאו ,םיחמש
 :ץראה לב אלא ןאכ 'תכ ןיא - םילארשיו םיולו םינהכ .(א ופ פש) ץראה לכ ייל ועירה .ןיִרְחא
 ןאצה םירב ושבל םעט המ ,הריקפת תשקבמ .המהב ררוי רטמהש העשב יול ןב עשוהי 'ר רמא
 :יקנ ןושל ,הנע היירכד ושבל יונו

 ן5 אהמתא  ,והילאכ .היבקהל תויריכה תא רבעל .ןיא םדאו המדאה תא דבעל ןיא םדאו
 ,ץראב למע ואל .םאו הרותב למע הכו םא ,למעל אלא םדאה ארבנ אל ,היבקהל דבעל .ןיא .םהאו
 ח רישמהל ינש ץראל התורכ תירב ,ןיא םדא וליפא ץראה לע ייי ריטמה : הרותב ולמעש .םדא ירשא
 :(וכ חל בויא) וב םדא אל רבדמ שיא אל ץרא 04

 : יב 5 ןיכדסנק ייעו ,יכ ל עוקכי 5 :סייכ "ק סייפ סט יכיכע 'קלי 8 =: גייטו 5 ס"כ קי'כ ייפ סופ יכסל סכפס ייע 2

 . . רחמל  ,?א םימשגה תדיריב רחמל ,1א םשגה תדיריב | פל ול ימא -, [םיחמש =| .:אפ יתמיא 1
 םעט המו /י?א [פעט תמ | %ל םימשג תדירי וז וז וזיאו םיחמש םתאו ונאש שי ,י םימשג תדירי םויב ב :םימשג
 ,ועעורתי :פ7 ורישי ףא ועעורתי רב ופטעי סיקמעו ןאצה . . ושבל .1א [ןאצה--ושבל .| ך המעט ואמ 5 -'תכד

 יכפ [פיול | ילאד 'ל :כ'אתפ [ץראה לכ | י?א םיהלאל [יייל | ?אפ הירתב [ויוחא 2 | והישי .
 .:א ימאנ אל .ך ייתכ ןיא ,יִזַח ןאכ 'יתכ ןיא | . ל שיו ,'א לארשיו [י'אְָד םילארשיו* | יא .םייול ,?א .םיול

 ,'ָך הימעט יאמ :יכלא [סעט המ | מם התרק [ףל 8 | ד ייל ועירה .יכלאחפ [ץראה לכ | -ם יא אל |
 | אד דובעל .בפ [דבעל 5- | א אנאע .י'אפְד אנע | ?א אירכיד ,י'אפ איר  .כְד .איירכד4. |  םיינש
 דבעל .ןיא םדא ,אָד לגעמה (א ינוחכ) .ינוחכו -, [והילאכ | תוירבה | אָד דיבעהל .פ [דבעל [- א -םדא
 :אד"ְל המדאה תא [היבקהל | אד דוכעל :פ [דבעל 6 | 87 ל .א [אהמתא | 5. לגעמה ינוחכ ה"כקהל
 אל םא :שחפ [ואל פאו | כאפְד למע אוה ,יולמע | יא יל םא | חפד םדא .:יכא [םדאה | 5 יל
 וירשא :פ [םדא ירשא 7 | 5 המדאב [ץראב | יולמע ,פְד למע אוה .כא .[למע | - יא .הכז אל, .הכז
 םיהלא יי ריטמה אל יכ [ץראה--ריטמה | י למעש ,אָחְד לטע אוהש ,כפ [ולמעש | יי ירשא ,כאְזְהְד םדאל
 , רבכ [ןיא סדא וליפא | כ דבעל ןיא . . יכ ,ך .רגו ןיא םדאו . . יכ ,ָא ןיא םדאו ץראה לע . . יכ :פ ץראה לע
 [יא וב--רבדמ* 8 = | י'אְד הילע ריטממהל ₪ :?אפ [ץראל | א יל ;פ7ך ןיא םדא אלמלא ,'י ןיא םדא "יפאו
 | -ך וגו ןיא םדאו ,ל וב םדא ןיאו רבדמה לעו :רוב םדא ןוא רבדמ

 אבוהש ורישי ףא ועעורתי ד'סו  .'וכו םירכ ושבל 1  :םיוג לכ 'ה תא וללה רמאנ ךכל 'וכו םימשג .אלא תואלפנ
 לכ יול ועירה אלא ךומסב םג 'יסופדבו  ,כיייכו יא אייכו חיייכו פייכב היכו .+יל ועירה 2  :'וכו .הריש וזבו ליעל
 חכומ וירחא 'תכ המ שרדהמ .לבא .,'ק םילת ודב .םג םש ןמסנו יוכו ייל ועירה וירחא ביתכ המ רהב .ןכו .ץראה
 םוחנת .רי'א .וירחאלש רמאמב םש םילהת ימב ןוכנלו םי ה ל א ל ועירח ארקמב בותכ םשו ,'א ויס םילהתל ונווכש
 :ףכו םיהלאל- ועירה  הירתב ביתכ המ וכו לארשיל החמש הרות ןתמש הרות ןתממ םימשג תדירי הלודג. .אייח רב
 אל  םילארשיו םייולו םינהכ םירחא םיקוספ דועו 'ןכו םדאה םתוא השעי רשא ארפסב ושרד ןכו .וכּו םיולו םינהכ
 תופועלו היחלו .המהבל םלועה לכל החמש םיִמשג תדיריו םש םילהת 'מבו :השימשת .הדיקפת 8 : וכו .אָלא רמאנ
 : ךתקושת ךשיא לאו .רמאנש ןינעכ ..חתואת. הל .ןת היקקושתו א"ד .הקוש הל .ןת 'וכו היקקושתו .ץראה תדקפ גש
 ,יא א/י 'א'ח הייה ייעו ,(?ןכ .םגרת סליקא םגו ('םיעבשה םוגרתו אנע יולע הירכד ןולעי םש י"ת ןכו .הנע היירכד .ושבל 4
 ליג ..ןיא םדאו 5- ; הכקנה תא רכזה שבול הבקנה .םע רכזה גוודזמש העשב ןאצה םירכ .ושבל. שרפמ .טייכ ר''ב 'יפבו
 רמאמה וכימסהו ,יוכו תוירבה תא דבעל וניתורודב ןיא .םדא ירסומ ןויער אוהו ,'בו 'א א'יכו פ/יכ ייגכ ןיא םדא ל"צש
 תוירבה בל דבעשל רמולכ רבכה ןינבב דכעל ומכ ויו .רסח 'תכש ד ב ע ל שרוד וניגפלש 'יגה יפלו .,ןיא םדאו 'פל
 םהיבאל לארשי תא .ריזחהש למרכה רהב .והילאכ :59 דצו 28 דצ ליעל י"מבו ו'זרהמ 'יפב -םג ייעו ה/בקהל
 םדאו ל'צו) .ןמ דובעל םדאו םש דועו - ,ט"יכ ר'ב 'יפב שרפמ ןכ ,םימשג לש .תוחתפמ תורוסמ ול ויהו םימשכש
 : 'א ג'יכ 'ִא .טי' תינעתו נ''חעו הנענו םימשגה לע .ללפתמ היהש לגעמה ינוחכ  ה''בקהל. תוירבה .(תא .דבעל ןיא
 אל ינשמו ,המדאה תא ביתכ אהו ה"כקהל דבעל דבעל .ןיא .םדאו שרפל רשפא יכו תימתב ..'וכו ןיא םדאו אהמתא
 תדובעב .הרותב למע הכז םא ה מ ד א ה תא ואל סאו ה"בקהל דב ע ל ןי א םד או יכה שורדו וכו םדאה ארכנ
 ת א לייכב .חגומ .יטיש יניבו ,ונונפלש 'יגה יפל רמאמה שרפל ליג ןכ ,המדאה תדובעב .ץראב למע ואל םאו "שה
 יכ 'נש .ארבנ למעל םדא לכ .רז ע ל א-ר'א םש .ןירדהנסב ךמאמה ותמגודו : ,נ''חעו .יסופדה ייגכ אותו ה מ דא ה
 ףןה .ףכו הרות למעל םא עדוי יניא ןיידעו- וכו הכאלמ למעל םא .ארבנ הפ למעל םא עדוי יניא דלוי למעל םדא
 שרדמה תנווכש לי'נו .ל/יכב ה"'כ- .ןיא .םדא וליפא 'וכו ריטמה 7 = :םש סידב .םג 'יעו ארבנ הרות למעל רמוא

 עיבארב ייעו) וכו הקשהו .ץרֶאה ןמ הלעי דאו רָמא כ'חאו "וכו ןיא סדאו וכו ריטמה אל יכ רמא הלחתבש
 תירבש יפל ןיא דא 'יפא ץראה לע יי ריטממ רמולכ 'וכו ריטמה שרודו (וכְו הלעי דא אלו- שריפ .גיפרש קיידרבו
 .םדאו ביתכו, םש .בויא םינג ןיעמ לעב בתכ .ונינפלש שרדה י'פעו .'וכו שיא אל ץרא לע ריטמהל 'נש ץראל .התורכ
 ריטמהל ד"'הה .הדיקפת . הל .ןתיש ץראל התורכ תירב .ןיא םדא ייפא . ,ץראה .ןמ הלעי דיאו המדאה תא .דובעל ןיא
 ר'ב "יפב .שרפמ ןכו .,איפ .םשב א''בא .'מ .ןוילגב ןמסנ .ןכו .,ןיא םדא וליפא 'יגה כ'יכב םגו ,?שיא אל ץרא לע
 וניצמ .ןכו ןיא םדא .וליפא .ץראה .לע הייבקה ריטמיש .אוה .ןיד עמשמ ץראה לע .םיהלא יי ..ריטמה אל יב כ
 שיא אל ץרא לע .(ריטמהל לי'צו) רטמי הילע ריטמהל הניד ץראל התורכ תירב םדא היה .אל .'יפאש .רחא קוספב
 הלעי דאו :קייד אלו (נ'חעו . וינפל .ןכ 'יגה ייהש .וָא) 'וכו ריטמה אל יכ יפל שרדה ךימסה ןכא .םפדנה ייפב ייעו
 ריב 'יפ גש - ,ןוקית ןיכירצ .םש .וירבדו) ,ובשייל השק  ריטמה אל .יכ- קופפו כ"ב .ןוכנל .בתכ ושוריפ לעו  ,'וכו
 תחתיה -אל םדאה ארבג היה. אל םאש .השוריפו םדא אלמלא !יסופדה ייג ייפלו ,(רכו אלמלא אלו ןיא םדא ולי פ א
 םג ייעו ףכו שיא אל .ץרא .לע ריטטהל .ארקמ איבהש הָיארה .בשייל .השק הילע רטמה .דריש .ץראל התורכ תירבה
 ;גייחעו,יתהגה ןכ .וב םדא אל רבדמ 5 : ןכ ייגה טוקליו 'א .א'יכו 'יסופדבו ,הילע ריטמהל .ץראל התורכ תירב : ת"פיב

 3) 260000₪ע70 0% 2000[ דע הס 0דשע. | ") 42000600 00ע006 (8. 00ע06) 0(
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 ךצרא "יי .תיצר :תוג ,- הצרמ [רמא] קחצי 'ר ,(ח במ םילהת) ךירוגצ לוקל ארוק םוהה
 תפסוא רמא ןנחוי 'ר ,(בש בש) בקעי תובש התבש תוילגה תא תסנכמ רמא ןומיס 'ר = ,(ב הפ םש)
 תאשנ 'נש םיאטחה לע תרפכמ רמא יאלינח רכ םוחנת 'ר .(ד םש םש) ךתרבע לכ תפסא הרכעה
 'רד הירב אבא 'ר  ,םיתמה תייחת דגנכ הלוקש רמא אבא רב אייח 'ר ,(ג םש סש) 'וגו ךמע ןוע ו

 התיה די וזב ,החיתפ וזבו החיתפ וזב די וזכו רי וזב םיתמה תייחתב הועבק םימכח ףא ל ייה
 ךל י*י חתפי החיתפ וזב | ,(וט המק םילהת) ךדי תא חתופ רי וזבו .(א ול לאקוחי) י"י די ילע
 ווב רועלא יר םשב ןדוי 'ר ,(בי םש לאקזהי) םכיתורבק תא חתופ יגנה החיתפ וזכו ,(בו חכ םירבד)
 ורישי ףא ועעורתי הריש וזכו .(אי במ היעשי) עלס יבשוי וגורי .הריש וזב ,הריש וובו הריש
 ,המהבלו םדאל וזו םדאל םיתמה תייחתש םיתמה תויחתמ הלודג רמא אב רב אייח 'ר רו הס .םולחת|

 םכל שי םחא ול רמא עשוהי 'ר תא לאש דחא יוג :תומואלו לארשיל וזו לארשיל םיתמה תייחתש

 םתא ןיא םיחמש ונאש העשכו ,םיחמש ונא ןיא םיהמש םתאש העשב  ,תודעומ שי ונלו  תודעומ

 קי'פ סוכככ 'סוכי ,'8 'ז םינעס ,'8 ג'ל תוככב 'יעו ,טיי "יס הייטק ספ יכיכמ 'קלי .סמ םילספ 'קלי 4 :5"טס 'כ  סילקמ קני 1
 : 'ס ייפ ויייק סילסס טכדפ ('ז 'יק) סש קבכ סיכנד 10 :נ*לש היפ וניזלק יכפק 'ע 8 |: (ר "ק ז"פ) לנס יכ קצכ .סיכבד ,'6 'פ

 מילא תונברקכ :'אפ תונברקב | יִד - איהש [הצרמ | יד קהצי ר"א .*א יטוא . . , 5'א ימא קחצי ר1 2 - . | --- ,
 ו . | 4 ] ָז / ! .
 ,'א [תסנכמ | בי"א רמוא | מ הידפ ןב קהצי 'ר [ןומיפ 'ר 2 | 'ך יחבזמ לע ןוצרל ולעי רמוא אוה ןלהלו [ךצרא - ., . -
 ןדוי יר ,י כ'א הידפ ןב . . . ,ך הירמ רב ןנחוי 'ר , ם [ןנחוי 'ר | 2% תיבש | תבש | םד - ףא /םוזא - אוהש ו - - [-| י- - . - | = 2 .

 | י רמוא | א יאליהנ יב ןב | - תא |[הרבעה 8 | 5 ₪ ףא .םיכאְ -- איהש [תפסוא | יִד רמוא | ?א הידפ י | 1 - יר - . 0 - - ו ריוי 2 -
 תיסכ 85 סתאטח לכ תיסכ [הגו 4 | "א 'ל ךמע--תא א אטהה | ך תרפכמ ףא .יפכ'אפ תרפכמו .מ"א [תרפכמ הזה < ו 2 . - .| 2 | רתריוו 2 יי

 א ל םיתמחה --- אווה ר | 5 א הל תאמ -₪.. - - - . - . -  אייח 'ר ,"] אבא 'ר םשב אווה ירו אבא 'ר | פד ה
 - וו = -/:

 ועבק .₪ [הועבו ךומאפ | כ ר ;םיא אבא רב אויח 'ר ,ם אבא רב אייח 'רד הירב

 ם'אד יגא הגה ננה 7 | 'כפ בוטה ורצוא תא ₪ [ךל | כאפרד ךידי .י [ךדי 6 | םיכאד התוא
 באד אגא רג אייח רפ | : רפע יגכוש וגנרו וציקה ןער פ- ונורי 5 |  אניבא ("ך הניבא) רב זערא - 3 - הרר י , -ררתוו -רויפ  יייחו ה9פודסח יור ייירו - | יור ו" -ר רוויר

 א [תויחתש 10 | ויל המהבל--תויחתש | פ איה .. [ הלורגו ?ודנ ארוז ובו רב . % . תווחתש 1 ו = הווחסרה רווח רוי - - \- הרורנ י- תרורג ו - - - * +- - -
 | - . - \ |י

 תחרק ('כ אהרק) ןב < [עשוהי | יי לארשילו םלועה תומואל  כאז1פ ך םלועה תומואלו לארט תייחו -תרר -- -ר- יר אוויר *% רש רי'פורו םרוטה תייוישה . -רוו-  הי'ויש ו רשרידוה - ₪- )רווח -
 ייש''רו י-ש''פ היופ'פהו י\ו' ייפ <. יי - - יירי -  - ₪ )א די
 ., ותו | -'' י וגאש'כו |וגא ווע- = א ו. שי ונאו ₪ [שו 2 | 1 ו א

 ו ו .וטיריטת . והש םווסתת וה שוחו ההורה רטטה שמו הרוהר ה + םטוודופ תח רט אוהל תר וה 1 ]
 :יאחבדמ ןיבו יאברעמ ןיבש םיפולחו 2 אוהו . געת א בותפכ א אינדכ 2 : 2 ישוק תב יט

 . רמוט וא וסתסו תותדתה 3 .וטר אר-א שרההו שש טאט תווררטור לישוה
 שוא או] הלו ייפופדה "גו ,ןאכ ₪ ה שרפה1נ ארש ע"צ 4 קב הצ 1
 - ₪5 --יי יו-י-- - - - -י . . .ידצוי.* וויי ₪-..

 פיב םגנו ,יריכמ יו טוסליבו י"כב אתילו |ד 'סו ד דיג הועשימ ב וע םש
 ו 1

 אח ו .הווררחה ףטרו התס' םהוחשו ותו א
 אפ ןכ תורגכב . 2 הב שיששה ןז

 ויתונוע ולחמנ כא אלא 'יררוי םימשגה ןיא יאלינ 0 = ישא תווי 4 | 5
 \ | א 2 גנש אלמלאש הרפכה לע לחצרו 404  ירואעו השוטש ה הטפק חדה ל

 ₪ הוא ומ ו תצפו רתטו תהרא תרש (תוגר תא טושווהו) צרב ית הוטו
 - ג ןכ; ןוע האש - ובש ₪-  שב שריפו| גרא תה תיב

 תהי אוח ואח םורחטהה וררמו ורורה יבלומו .תויוש הורועהר הלו התת
 םיקוכמ פה ררפ יפל םירמאמה וררסנ במ קריב םיגוש םירטאמב 'כו תפסא

 חף וררוי )7-4 .ה- ,.היטרי וחוש הר יושרויח הר 9 - 7-77 ףיוי יי ו -
 יוכבו 044. דצ "חה א"הנאב ןיא רב יאלינת ב ? ד"תסב "עויא .

 יגה ןאכ אפירעש 'רכו ,םיכור ה נב 88 דצ לוע 1 | ב"לפ ו ו % ו יומא שוש ואח אא רש. חה %0 ו שבאו ריאה ?
 *- הבוש רמאנש תוודג ןיובח .םווב םומשקת .םוו רודנ ונח 7 א ב חת תונטתב
 / תה ה תב םאנש תוולג ץובק םויכ םימשנה םו וג ןנהו א''ב תינעתב

 ו הוו שש 5% תורא יו טווהב ווטה רווק רוה רט תו ווא. רש גתה ויו רוקו
 / \ ו \ ביהקעו וו בםיתכהו תיבש םפ וה .וושש - פא וא -אגש טס אלא םיקיפא או בגגב םיקכיפאכ ונהוב<
 הועבק ךכיפנ םיתמח תייחתכ | שש תמ םףפוי ב א ם םימשג תורובג כזפ םש תוכרבב כו דגגב | ₪ הויורה הרופה הוהיוה  תוותתה תרודפש חותדו תחוו בר דדוא טז הוטו תורורנ ןורורז ה" תורררר ירו חייה רוסו'' 1

/ . // 
 4 6 א שד וח היברהתו הש < מ ירא ה ' גאה תו חשוון 0 שף 6 ףרורו | .הותעקוו תותח
 ןמ תד עמש אבא 25 5ו םיסשג תרירי ךכ םלוע םייה םיתמה תויחתש םשכ םש ישוריבו ,םיתמה תייחתב
 וו אא  .רטשעו וורצ רוה יה הע תטרה התהפרי הורו ווומ וו( 1יאוחו טוהטהה החור תשואה ויוה 4%

 \ םשגנכ אוביו ך"סו אצומ ןוכב שכ 'ת הא : הפ 2 ערב וינפ 0 כן ונמ שילשת םויב םישוימ ונויחי ארו
 | רו ווא החא 4 שר החג וחהאה תו וא . ו 3% ₪ 4 4 4% ור .הרו גול

 הםעוו י ,יא :ז"ב י"תבסכב "יע - וה ראו םישפכ הא רסא אי | ה 5 אבא וכ "1 הנוכנו כו ונ
 היפרב | וגה .םשו ינכו ךל ייי התפו יפ לע תושררח ךותב ריידב ופסאנ ימלשוריבש רמאטהנ וכו הרוש וזב וירחאלשו חו , 04% ₪ 46 ו וחו םו היוש יה אירחה ותתטו ותראהרורקו רצוי. הארו הרטה ולו וווראטרו תל
 הווי ותהובול וחש ךהוווש ל ארצו תחל 4 5 0 ₪2 + 4 (?החפתה ותה הר ראצ ושרחהה  תאחו יה

 / םוחמת :תייתתכ הלוסש איהחש םיסשג 4 וו 4 2 | + - (תו - %/ [ .
 ש םותמה תווחתב הושבה 6% בו ופ .זוחשא

 איהש יתמה תוותתב !י',-=\| א -

 וב רו יותב וזכו רי ביתכ : ג א וכו הדגנכ הלוקט 1 - ובל 34 0" 5 הרג 01% וש
 - בתאא רואר הצאח הוטרב אחותה וערות ומ היה תתתוחה רותח ור תש טפו רוחו וו .ףותח
 םכיתורב תא "התפב בםיתכ תיתב היא םיסוספ אביי ןכא וכו החי) םיהתכ וכ םש כג 2 1 ₪ םיורש

 ועלו יר םשב  :ניחעו ליצכו ףבו א הגה בותכ ארקמב .תתומ הדו כו חה[ בותכ םומשג תרורוב . 9 + * חיוור כיורי ירי ** -> רוסה רווה ₪9י גייס 7 וורו כ תו רותה ויפה  הןראהרו
 תונמש :תובר :.םימעפ ואצמנ כב ,החרק רב ני'חב 'יגה ים ה עשוה ןומסב ןכ אניכא רב איר .או ו - ויהוה  רטטהל והיו .תתאמ ףו 4 שד הוה (ו םור שאח 4 הוחהה ור רש 4 שור
 בי 2110 ךצ טיל ] נבו [1 דצ 89 דע ₪6 רצ 24 דךצ לועל ניחב ייעו םתובא תומש ילב .םירמואמ . . ררַכ ררח דורו ה 2 2 יכ- י) -יי רוויר + רח- יור ֶהרור ייויפ הרר  הורדווש
 וו רטוטש תוחמא) תובא םא ןינמו םש ירפסבו .ןוחימלע יתבמ ןוקפו רכ אותימ ןותבשי םש ית ןכו .עלס ינשו רו ריישיפו תוחיושי התור - יויו 9 וןרתהרהו יי ו'ורופ ותר'וו יורתו ריר וויזי היס יפו החפ ו כיורי כ הפח וראפ
 יו ארו סויווה רורורהרה ירוכ חור חווית יריוכ הודריפחו יישח סרה % רותה ריו'ורו *רו כ יופיו רו וכו

 וש )| וו (* "דה = וש( 41 דע *ע -| יי קק"'כ או , ו -- = ו 1% - ,;ווו < 0

 תיא םש .תינעתב לבא .םיתמח תייחת רגנכ תלוסש ליע באר הידידא הוריד ביל גלש עסשמ .אב' רב אויוח ייפ רצ תורן ייקו .הה תו קש ו אוטיס אחסלש 5% 6 = וו 4י 44 וו
 עוולפו .םועשרל ןוכ .םיקידצל ןיב םימשג רליאו םיקידצל הית וליאד  טיתמה תייחתמ םימשגה םו' לודג והב א . ) רורוחיפר ו%ר ויופי יס י םיהודצל - = ירושה רורז* רווח ריי םימשנה .וו חורי +וחה רי
 א יוגב 8 םש ב .נכו דחא רןגנו היתב תועבק ה"תכ הלוקש איהפ םוו .ב סאר .םכו ] , א ל 954 צא ףג 10) ור תוצשמ השתח סוס עול יוהח הפה 5% עד םפוו ףרר
 טחאוומכו אדגלק וגל שי ונא תורעומ .םכל שי םתא תודעומ ונל שי טא ליא יאכד ןב ןג הוי ןב ו תא לאשל - ו יי ירוד הרר 9וכ כרת סוחיוודי וירי חן רוי - י - + % - % 9% 8% 9 ₪ - ₪ ילוי*
 סופילופ לאש םש םילחת שרדמב רחא ןונגסבו /רכו םיחסש םתאו ונאש םוןי הו יא | תובוסו תרצע תספ םכל שי אא ור-ר אש ה%יצה ו-4 תותח הרשו עא חה חוו תורוהו תרצו תחת תרס ה

 עו 0 דע ךועל יזמו ב7תכ "יעו) 'רחא וכו ןיווש םלועה רכש םק תז/יא-הוגבכה ןכ עשותי תא (94 ד , 3 0 ל 5% יקל 4 ל ויש - = 04 =
 ו תמש רפת הוררוו תופש - '-

 ןיאו .תואלפנ השועו התא לודג יכ וכו תיש ו. , ] -- ו-'' \ , , [- -
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 ג םש ריכומ אוה ךכ ,אלמ םלוע לע אלמ םש ריכזמ ץראה לע םיהלא י"י ריטמה אל יכ
 ,רטמו םדאו ץרא ןה וליאו הוב הז םילוקש םירבד 'ג יחוי ןב ןועמש 'ר רמא ,םימשג תדיריב .אלמ
 ןיא רטמ ןיא םאו רטמ ןיא ץרא ןיא םאש ךדמלל תויתוא השלש ןמ םתשלשו החייח רב יול 'ר רמא
 ך השעמ לכ דגנכ הלוקשש םימשג תרובג איה השק היעשוה 'ר רמא :םדא ןיא םהינש ןיא םאו ץרא
 6 חלושו ץרא ינפ לע רטמ ןתונב המב (ט ה בויא) רקח ןיא דע תולודג השוע 'עט המ תישארב
 (בי י הימרי) 'וגו וחוכב ץרא השוע אכה ןמ הל יתיימ אחא 'ר .(י םש םש) תוצוח ינפ לע םימ
 לא םוהת רמא תאד המ ךיה םימשנ אלא לוק ןיאו (גי םש סש) 'וג\ םימשב םימ ןומה ותת לוקל

 םינעס "עו = ,('ז '5) .סילסכס לכ 'פ םלסק שכדע | ,'נ ייק ס''פ סילסס יכיכע 'קלי = ,ס'5פס 'כ ויל 'קלי 4 : סט עוקלי 1
 : יב יט :יִב יִס יין יס ייפ

 (א ריכזמש) ריכזמ אוהש םשכ (]ןְד יפליח ,ְך יאפלח .1א אפליח) אפלח ר''א ,פ [ךכ | י ריכזה אלמ םש [אלמ םש ריכזמ 1
 ['ג | י תדירי לע | .יכאם יל אוח | י ₪ אלמ םלוע . . ריכזהש םשכ :אחד"ל -, אלמ םלוע לע אלמ םש
 ,'כ'א אתייח 8 | ירטמ ץרא םדא | יכא 'ל ןה וליאו | יח!אך הזכ .כ'אפ [הזג | כאחפ השלש
 [יכאחְד"ל תויתוא* | ו שלש שלשמ ,א יג 'ג ןמ ,ך 'גמ ,ןךפ [השלש ןמ | ןתשלשו | ךאייח .?אפ אתיח
 המ 5 | הלוקש איתש | י תדירי [תרובג | 5 הלודג [השק | יי עשוהי :כא איעשוא 4 | ל םיתיא , תותוא
 (כ?א תואלפנו) תואלפנ ,'אְד יוגו -. מי [רקח | ד ןיאו .מיכ'אפ [ןיא דע | ם ינש ,ְך הימעט יאמ ,מיכא סעט
 | אכהמ | מ ןתנ [אהא 6 | יד ןתונה /מכאפ [ןתונב | י הירתב ביתכו [המב | "אפ רפסמ ןיא דע
 'יתכ המ [לוקל 57 | ף םימש הטנ ותנובתבו לבת ןיכמ ,םמיִבְד ותמכחב לבת ןיכמ .'א [רגו | יאפך וחכב

 | מ רטמ [םימשג | 'ך ₪ הירתב

 םיחספ בו שרחת הדש ןויצ א'דמה .שדקמה תיב אלא הדש ןיא הדשב םתויהב יהיו ב"כפ ןמקל ושרד ןכו ,הי'ב הז
 םהרבא 'ב 'יס א'פ םילהת שרדמו טיילפ ריייספבו ,הרשב חושל קחצי אציו ינש הדש וב בותכש קחציכ אלו 'א חיפ
 .אלמ םש 1 = :רי'ב 'יפב םג 'יעו הדש חירכ ינב חיר האר ינש הדש ותוא ארק קחציו 'ןכו רה שדקמה תיבל ארק
 ייעו 'וכו םיהלא יי תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא וינפלש קוספב .אלמ םלוע לע | :םיחלא יי
 ןמקל דוע אתיא ןכו ,'וכו םיהלא י"י ריטמה אל יכ םימשג תדיריב ןאכ אלמ םש ריכזמ אוה ךכו ,112 דצ ליעל
 םש רכזנ השרפה לכב ירהש השקו ,יוכו וזה תעטמב אלמ סש ריכזמ אוה המל 'וכו ןג םיהלא י'י עטיו ויטפ שיר
 םיהלא יי" ןביו יפבו וכו תיח לכ המדאה ןמ םיהלא יי רציו היחה תריציבו םיהלא י"י רצייו םדא תריציב אלמ
 םש רכזנ םתשלשבש רטמו םדאו ץרא 'וכו םירבד 'ג שרפל ןיאש םש םג בתכ ןוכנלו ,תייפיב 'יעו 'וכו עלַצה תא
 הדבל ץראה לע אלמ םש רכזנ אל ירהש 'וכו םיהלא יי" רצייו 'וכו ריטמה אל יכ 'וכו תושע םויב הז רחא הז אלמ
 :י'מב שיייעו ה ז ב הז םילוקש 14 דצ ליעל ןכו ןוכנה ןונגס ה'כו .הזב הז 2 :אלמ םש רכזנ ימנ היחבו ןגבד דועו
 ירבעה רוצ עגערטייב ורפסב רנילרב איר ש"'מו נ''חעו 'וכו  תויתוא ןוגיה 78 דצ ליעל היכו יתהגה ןכ .תויתוא השלש ןמ 8
 ליעלו תא ןמ ץובקה אוה 'וכו םימג םי תי א בייכפ ןמקל ביייכבו ,נ'לו ז"ל תוא ארקמב םגו ,10 דצ 'וכו קיטאממארג
 םה םירבד המכ ירהש עי'צ 'וכו ךדמלל תויתוא השלש ןמ םתשלשו שרדהו .םימג ם י ת א בותכ ל"יכב בי'נפ ןמקלו 12 דצ
 לע םיהלא יי'י .ריטמה אל יכ ינש דחא קוספ, ןמ םתשלשו תולמה ירחא יטיש יניב ףסונ ל"יכבו .תויתוא יג 'גמ
 ,(יב דע ג'יפ הליגמ 'א חייס דייפ 'ג ויס גיפ תוינעת ישוריב דחא קוספב ןתשלשו ןושלה ןונגס 'יעו) "ןיא םדאו ץראה
 רייא 4 :ןיא םדאו וגו ריטמה אל יכ ינש םהינש ןיא םדא ןיא םאו םדא ןיא םהינש ןיא םאו ךכ היגהל יוארש יתאצמו בתכ כ"מבו
 רמוא עשוהי 'רו 'וכו רמוא רזעילא 'ר 'וכו התוש ץראה ןכיהמו רמאמל הז רמאמ ךימסה םש תלהק 'דמַב .היעשוה
 לאומש 'ר 'ןכו םיקחש ןתוא ארוק המלו 'וכו התרבחב תעגוג הפיט ןיאו 'וכו ןירכגתמ ייננעהו 'וכו םינוילעה םיממ
 לכ דגנכ הלוקש איהש םימשג תדירי םי השק עשוהי 'ר רמאד המהב לש וללה ןיקדכ רמא ןמחנ רב
 ןיאו םש םייסמו 'ב יט תינעת אתוירבב םג האבוה י'רו איר תקולחמו ,'וכו תולודג השוע סעט המו תישארב השעמ
 חכו תולודג השוע רמאנש ץראו םימש וארבנש םויכ םימשגה םוי לודגש ךדמלל אמיג אלמכ אלא הפיטל הפיט ןיב
 ןאכ ל"צש םשמ חיכוהל ןיאו ,ותנובתל רקח ןיא 'ה סלוע יהלא 'וכו תעדי אלה ןלהל ביתכו 'וכו רטמ ןתונה ביתכו
 וללה ןיקדכ דע תלהק 'דמבש רמאמה לכו ,99 דצ א'ח א'הגאב רעכאב זי'בר ותעד הוחש ומכ ע שו ה י 'ר רמא
 עבונ 'וכו םימשג תדיר יי םוי השק עשו הי 'ר רמאד רמאמה םגו ,120 דצו 119 דצ הטמל ונינפל אוה 'וכו
 ליעל ייימו נ"'חב 'יעו היעשוה 'ר םוקמב עשוהי 'ר םימעפל אצמנו ,םש בויא טוקליה "יג םע םיכסמו ןאכ ר"'במ
 םו לודג איעשוא בו רמא 'ניסרג 'ב 'ז תינעתבו ,108 דצו 98 דצ םש א''הגאב ע"יעו 76 דצ נ"חבו 1 דצ
 תורובג יאמ 'א 'ב םש דועו 'וכו םימשגה ןיא יאלינח רב םוחנת ר"א 'וכו וב הברו הרפ העושי 'יפאש םימשגה
 רקח איתא 'וכו עמשמ יאמ 'וכו רטמ ןתונה ביתכו 'וכו תולודג השוע 'נש הרובגב ןידרויש ינפמ ןנחוי ר"א םימשג
 ,הרובגב רזאנ וחכב םירה ןיכמ ביתכו 'וכו תעדי אלה םתה ביתכו וכו השוע אכה ביתכ םלוע לש ותיירבמ רקח

 היעשוה 'ִר 'וכו הלעי דאו 'פב 70 דומע לודגה שרדמב קתעוה ןאכ ואבוהש םיקוספהו ונינפלש םירמאמה י"פעש
 תודלות הלא 'תכד 'גמ הרותב תישארב השעמ דגנכ הלוקש םימשגה תדיריש םיבותכבו םיאיבנב הרותב וניצמ 'מוא
 הטנ ותנובתבו ותמכחב לבת ןיכמ וחכב ץרא השוע 'תכד ןינמ םיאיבנב ץראה ןמ הלעי דאו 'תכו ץראהו םימשה
 רטמ ןתונה רפסמ ןיא דע תואלפנו רקח ןיאו תולודג השוע 'תכד ןינמ םיבותכב םימשב םימ ןומה ותת לוקל םימש
 תולודג השוע ויד תלהק ימבו 'א יב םשו ,יב יט תינעת רקח ןיא דע הכו ,נ"חע .רקח ןיא דע 5 :ץרא ינפ לע
 השע םש ארקמבו ,'וכו רטמ ןתונה וירחאלש קוספלו 'ט 'ה בויא קוספל ונווכו ,רפסמ ןיא דע תואלפנו רקח ןיא דע
 ןיעטמ 'רפיסב 'קוספ 'ב רסמנ סשו 'וכו תואלפנו רקח ןיא דע תולדג השע יי יט בויאבו ,'וכו תו א לפכ ר ק ח ן' או תולדג
 יטו םש בי"יירגה תוהגהבו 'א 'ב תינעת סי'דו אישרהמ א''חבו יט 'ה םש יש תחנמב ייעו 'וכו אניינת 'וכו האמדק 'יסו ןוהב
 : יתקתעתש ומכ םלוע לש ותיירבמ שייזג רקח ןיא ףילי תומוקמה ינשב םש 'מגבו ,'וכו ליבשב היידב 86 דצ ליעל יימבו יב
 ןכו  .וחוכב 6 = :נ"תעו ןתונה המב 'יגה םש תלהק 'מבו ,ןתונב המב שרדמה ןונגסמ אלא ס"מ וניא .רטמ ןתונב
 החוכ תחאו הפי החוכ תחא ביילפ ,ער וחוכש יוכו הפי וחוכ היהש ל'פ ןמקל ליייכבו ,וחוכ תא שיתמ 46 דצ ליעל
 זיפ םיחספו 'וכו אלמ וחוכש 'ג גיי טיפ תוכרב 'שוריבו ,םתרבא חוכ לודג ד"מפ ,הכרבה התוא הוכמ ג'מפ ,העְר

 ןגאמפפאה צידו תמדקהבו 68 דצ ליעל ג'חב עיייעו ,איגוסה לכב שיייעו וחוכ התיפיי 'וכו וחוכ תערוהש 'ד
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 אייח 'ר ינת ,םלוע לש ובושיל ןכו ןדע ןגל ןלהל אנינח יר רמא ,אהמתא (ט ב תישארב) 'ונו םיהלא
 ולא ןיחיפמ וליאכ תונליאה לכ הדשה חיש לכו :םימשנ ןהילע ורריש רע וחימיצ אל וליאו וליא ב

 דחאב השעמ ,וארבנ תוירכלש ןתווצהל תונליאה לכ ,תוירבה סע ןיחיסמ וליאכ תונליאה לכ ,ולא םע
 תדבע ,ץראה לע אלא ןניא תויריבלש ןתחיש לכו ,ותעגפו חורה הבשנו וכותב ןלו ומרכ תא רצבש

 חלצת ירמ אערא דכעת ירמ ,ץראה לע אלא ןניא תויריבלש ןתליפת לכו ,אהמתא תדבע אל אערא 5
 הנבת יתמיאו ,אשדקמ תיב ינבת ירמ ,שדקמה תיב לע אלא ןניא לארשילש ןתליפת לכ ,אערא
 : שדקמה תיב

 | 'אד ינאת | 'אפ ובושייל | *א אכהו ,יפְד ןאכו | 'א ןנחוי ,ש ןנה ,ך הנינח | פד 'ל .כא [אהמתא 1
 | יכאד ןיחישמ .חפ [ןיחיסמ | כא יל וליאכ | אפ יל ןהילע | ₪ - אלא [דע | יאפך וחמצ ,ןֶד וחמיצ ל
 , ןתיציתל ,כ ןתיצהל .[ךפ [ןתווצהל | יכאפד ןיחישמ .] [ןיחיסמ | כא 'ל וליאכ 8 | ₪ הזל הז [ולא סע ולא
 | ילכ | יח אגו .כאפך תאבו [הבשנו 4 | יכ'א דחא םדאב [דחאב | !ך'אְד ןתאנהל ,'י ןתיינהל ,?א ןתינהל
 . .אדבע .₪ אערא תדבע . . תדבע [תרבע--תדבע | אד הניא ,ל וניא [יכ'אפ ןניא* | י תוירבה ,כא[ְד תוירב

 לש ןתלפת | (י יל אערא הלצת--לכו) כ?אחפ לכ | פד ל :כ?א [אהמתא 5 | ('א 'ל ץראה--תדבע) ,י אדבע

 | 'א יראט | 'רפד ריכעת .?רכאח  [רבעת | 'א יראמ | ד הגיא ,ל וניא [כ'אפ ןניא* | ?אפְד תוירב
 | ל ל [לע* | | 'אד הניא ,יל וניא [כ'אפ ןניא* = |  ך תוירב [לאושי = | | ןֶד הלפת ,יא פד ןתלפת 6
 /"ן יתמ ירמ [יתמיאו | ₪ אשדקמ .?א שדקמה תיב | ('א'ְד 'ל אשדקמ--ירמ) כ"א ינבתי תמיא ,חפְד ינבתי

 !₪ ךשדקמ .?א [שדקמה 7 | "אהד ינכתי .'א ינבית | א תמיא יראמ ,[ף יתמיא ירמ ,"ַאְזְד ירמ

 | .כחד אשדקמ

 תיהי םרט 'וכו חיש לכו ןאכו קוספה תועמשמכ עי'גל ןלהל אנינח 'ר ינשמו ,(םש ן"במרבו ע"בארב רעו עטנ
 שרפמ 'ג םויב ביתכד רכו אשד ץראה אצותומ ךירפ אלד אהו ,עי'גמ ץוח ץראה לכב םלוע לש ובושיל ץר אב
 רתוי .ותבושת היהת 'תשהד ע"גב יריימד חמציוד ארק אכה ספת ע"'גב הל יימקומ ח'ר תבושתלד םושמ ת''פיב
 ובושיל הדש ןכו העיגיו הדובע אלב ןדע ןגל ןלהל רפסה ףוגב ףסונ שוריפ אתיא כיייכבו ,שיייע הבורק
 ייאה וארבנ אלד אמלא יששב ונייהו 'וכו הרשה חיש לכו רמא תא אכה שרפמו סרוג י"כ רי'ב 'יפבו ,םלוע לש
 סויב הכו 3 סוי םדוק םיארבנ ויה המ ךרוצל רמולכ ןיא םדאו ארק חכומדכ םדא ארבנש םויב אלא םיבשעחו
 תונליאה ן דע ן ג ל ישילשב וארבנד אמלא א ש ד ץר א ה (אצותו ליצו אצות איייכ רי'ב 'יפב) א ש ד ת 'מא תא 'ג
 אייכב תואפריגה יתשו ,'וכו אשד ץראח אצותו קוספה אבומ ספדנה רי'ב 'יפבו ,'וכו 'ג םוימ ויה ע'גבש םיבשעהו
 ונינפלש "יגתב רמאמה איבה 'ה 'א תישארב ק"ררבו ,יי"שרג, אשד ץראה אצותו לע יטיש יניב םש בותכו יב
 '" םרט הרשה חיש לכו ביתכו אתבשב תלתב אשד ץראה אצותו ביתכ ימר יסא בר םש ןילוחב רחא שרדו ,שיייע
 ודריו םימחר םתילע שקבו ר'תדא אבש דע עקרק חתפ לע ודמעו םיאשד ואציש רמלמ אתבש ילעמב ץראב היהי
 ,יז זיט לאקזחי טיילכ לעיפ ןינבב ותמיצ ח"יכב ה*כו .וחימיצ אל 2 :ןאכ אייח 'ר יגתכ אותו 'וכו וחמצו םימשג
 חיש לכו .ןיחיפמ וליאכ :209 דצ ז"ל קלה הימו יב היי י"הבמ 'יעו אוש םוקמב אוה וחימיצב ינשה ד"ריהו
 חיש שרודו הדשה יצע לכו רמול ךירצ היהו ,אלקח ינליא לכו ומוגרת ןכו תונליאה לכו שרדמה יפל ושוריפ
 ([6 6:8 ו פעל ע'יעו הרעסח ןמ הידב י"מב 28 דצ ליעלו ני'חעו) ןיחיסמ וליאכ תונליאה לכ החיש
 רמאנ אל ןליא לכו הדשה חיש לכו טיייכ ר''ב 'יפב שרפמ ןכו ,תוירבה סע ןיחיסמ וליאכ וכו ולא סע ולא
 תוריפ ןיגתונ םהו ןדבוע םדאהש תוירבה סע ןיחיסמ וליאכ קחודב שרפמ םשו ,החיס םושל הינימ שירד יכהלו
 תבשגמ חורהשכ תוירבה םע ןיחישמ וליאכ םש ינשה 'יפכ רבתסמו ,ספדנה ר"'ב "יפב 'יעו אוה ןתמו אשמ ןיעכו
 איה ןתחיסש 'רי ילו ת"פיב בתכ ןכו ,ןכ ושוריפ ולא םע ולא ןיחיסמ םגו ,םתחיש ונייהו םהיניב לוק עמשנ םהיניב
 םירמוא זייטפ ןמקל 'מאדכו עמושה םעו הז סע הז םיחיסמ ולאכ לוק םיעימשמו םיעעונתמש תונליאה ךותב רשא חורה תבישנ
 .'א ריילק בייבו 'א ח"כ הכוס רכזומש םילקד תחיש ןינע לע םש ריעח דועו 'וכו ךלוה םכלוק ןיא המל לכאמ ינליאל
 רפסה ףוגב רז שוריפ ףסונ כייכבו ,68 דצ א'ח םינושאר לש ןתרותו 'א חס 'ע 'שה ךורעבו ט"ה זייטפ םירפוס 'סמ ע"יעו
 לכ דטאה סע םיצעה , ח לעבורי אב אלש דע תורוד המכ ןמז ותואב, תוירבה םע ןיחישמ 'וכו ולא סע ולא ןיחישמ
 וז יג .ןתווצתל 8 :"תמא לש אלא הרותב הרימא ןיא הנאתה רמאתו תיזח רמאתו ןפגה םהל רמאתו 'נש תקולחמ
 אתווצל וארבנ תונליאה ('ב '\ תוכרב) הזל תווצל אלא ארבנ אל ולוכ םלועה לכ ומכ ושוריפו ח"יכו פ"יכ י"ע םג
 קחרג רי'ב 'יפבו ,ותעגפו תונליאב חורה הבשנו םרכב ןלש דחאב השעמו ורבחל םדא ןיב החישלו אתורבחל רמולכ
 :תשעמ אוההכ םחב לשכנש םימעפ וארבג ןתאנהלש פ"עאו םדאב ןתחימצ הלתש ןיא םדאו ד"ס קיידמש ושוריפב
 "7% ,תוירב לש ןתיצהל איל א"יכ ריב 'יפב אבומ ןכו כייכ 'יגכ אוהו ןתי צ ה ל י"שרג ןמסנ 'ב אייכ ןוילגבו
 ןקיוה ל תונליאח לכ יסרגד תיא אבוח טייכ ר"ב "יפ ףוסב אבר תישארבמ ןיטוקליבו ,ןתאנהל ונייחו םש
 ומרכ תא רצבש ותואמ איבמ השעמ ותוא לעו (ז"'ט 'א איש) יסעכו יחיש ומכ חיש ןושלו רקיע ןכו וארבנ תוירב
 םש ביתכהו ,ביכ חיי הימרי) ינדכלל החוש תוחוש חיש ןלושכמו 'וכו תוירב לש ןתיצהל כ"יכב ףסונ שוריפו ,כי"ע
 שרפמ םשו ,רש ןושלמ הרשה חיש לכו שיררד האריו בתכש ת"יפיב ע"יעו ,תוער תוחור םחב םיללצמש (החיש
 דמו שיייעו יג 'יס ריכפ רייוב ןיעמה לע היהש חורה ןינעכ וכותב בשוי היהש חורה 'יפ חו ר ה תאבו
 עו תורה ותוא ול הלגנש ןאכ ותעגפו 'יפש רשפא םש רמאמה י'פעו 'ט 'יס םישודק אמוחנתו 'ז 'יס כ
 גפנש 'יפ ותעגפו עמשמ אשיב אחורל ןאכ ונווכ סאו ,'וכו ןישיב ןוניחד 'מאד ןאמ וכו ןיבט אלקחד יחור רמד ןמ
 וליאכ י בותכ וילעו ןתווצהל םוקמב ןתינהל ןמסנ ל*יכ ןוילגבו ,ז"ב ול ךלה תידב י"מב 18 דצ ליעל "עו הטתשנו
 תוירב לש םתחיש לכש הרשה חיש לכו שרוד .ץראה לע אלא ןגיא 4 :78 דצו 71 דצ ליעלו ג"חעו ןתיינתל ליצ

| %%- 

 / . כ"ג ריויח תויריב תלמבו ,ןניא ךומסבו ןאכ יתהגהו ,התשע אל וא תוריפ ץראה התשע אערא תרבע הדשה ינינעב ןח
 רמאמב ומכ הרשה שרוד .'וכו ןתליפת לכו 5 :98 דצ ליעל ייִעו ביי ייסו 'ז 'יסב ןמקל תויריבב אתיא ןכו ,אוש םוקמב
 אציו סיפ ןמקל ושרד ןכו ,חלצתו תוריפ ץראה תשעת הייבקהל ןיללפתמ תוירבח תליפת ןושל ךומסבו ןאכ חיש שרודו
 בותכ ליייכבו ,'ב וכ תוכרבו שייייעו וכו וחיש ךפשי יי ינפלו 'וכו ינעל הליפת הליפת אלא החיש ןיא 'וכ| חושל קחצי
 תרש שרוה .שדקמה תיב לע 6 : ןיוו וא ן"ידוי תואלמ תוביתה בותכל הז י"כ לש וכרדכ יטיש יניב ר'וי ףסונו ןתלפת
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 תדימב: ואהוב .ינירה אלא: ,םייקתמ םלועה ןיא . ןידה תדימב  ןיגס הייוטיח.יוה .םימחר .תדימב םלועה
 7 " : םיהלא יי .דומעי יוגלהו םימחר תדימבו ןודה
 זט ינכילמה הז ןויגילו ליאוה ךלמה רמא ,הליחת ךלמה תא ךילמהַש ןוינילל םימשו ץהא | < %

 תשע תאזה/ ץראהו ליאוה היבקה רמא ךכ. ,םלועל ונממ .זוזת אלש יפוקורפ :ול.ןתונ יגירה .הלוחת
 6 לב הינּוכמ.לע :ץרא:דפי .ר"הה  םלועל הנממ ּוּוְת אלש  יפוקורפ הל ןתונ ינירה .הליחת ינווביצ
 - . : (ה דק םילהת) 'וגו טומת

 גי השרפ

 א י*י חמצוו רמא תא ןלהלו הדשה חיש לכו רמא תא אכה הדשה חיש לכו (ה ב.

 טכדמ 'יעו ,ב'כ "ק ד"ק סילסס יכיכפ "קלי ,ב'ססס 'כ סילסס 'קלי .סש עוקלי 8 : ('5 ז"סק) ע''פ יסנכ לסקיספ ייע 1
 : :'3 כ ןילוס ייעו ,'כ זפכ 'קני 7 || '3 ים ג'5 סילסס |

 ,י איטח ,[ך הייטח ,יך הויטח .םפ הייוטח | 1א םהו .:פ ןוה .פְד ווה ,יאות ,ןך [יוה | א םימחרה 1
 י ם אמלע יאק אל [םייקתמ--ןיא | ח תדמב םאו | ך ייא- ,י ןיאיגפ .ם'א ןייגס .זךפ [ןיגפ | כ ןיאטח ,3א ןייטח

 | א סתוא ארוב ,יכ?אז,ך ותוא ארוב | פ ינא [ינירה | כ דמעל לוכי ךאיה .יאחְד דומעל לוכו םלועה ךאיח
 [םיהלא יי | יכ יאולה .פ יאולו ,אָד יאולהו ,ץֶד יאוולחו 2 | ץֶד ןידה תדמבו םימחר תדמב ,* םימחרה . . תדמב
 | י הזה ןויגלחו | םי'אד . - לשמ :יכ'אפ ןויגלל ,ל ןויגיל [ןויגילל*8 | יכא יל :פ םיהלא ייי יוה
 ,מיִרְד יפקורפ .(םילהת) י?רכ [יפוקורפ | פ ינא [ינירח 4 | ל ינוכילמה ,פ ינכילמה אוח [מאְד ינכילמה*
 .עבכפ [תש | | | עכ'אפ יל תאות | (ךומסב ןכו) ם יקנרפ  ;(ךומסב ןכו) 'א יפנוקורפ .י*א יפוקרפ
 || מעכד דעו םלוע [וגו 6 | .?א .יפוקרפ ,מד יפקורפ .עע [יפיקולפ | לול [הל** | ינויבצ 5 | מאד התשע
 לכו | ך רמא ,י-רמוא א 'מתוא ,ם רמוא תא | ך ץראב היהי םוט ,'א 'וגו םרט ₪ :יכיאזרפ [הדשה 7

 [יוגו--חמציו | ך רמא ,יכ!א רמוא 'אוה ,?א ימתיא :פ 'מוא תא | 'ףשכ'א ץראב חיהי םרט -, [הדשה | ₪ יל

 םיהלא יי" תמציו אשד . . | אצותו :₪ ערז עירזמ בשע אשד ץראה אצותו ,ך אשד ץראה (?"| אצות) אשרת
 : | ?א דמחנ ץע לכ המדאה ןמ

 תביתכ ןכו . ,םיבר םיאטחה .ןיגס הייוטיח 1 = :ועקבתי אלש ברשבו ושרקי אלש הניצב ןיטיפטב ןייסכמ אידומע
 רבדמב י'תו ,םהיפמ ואיצותש הייטיחמ ומיפ תאטח ח''לפ שירו היטיח וז יאמ הייפ ףוס ןמקל ליייכב ר'ויב הלמה
 וארב ואָרבשכ םיהלא י'* והחלשיו יפ א'כפ ןמקל ןכו ."וכו וארוב ינירה : 154 דצ ןאמלאד 'יעו ןוהתוומח 'ט חי
 תדמ םהינש ףתיש השע המ םש ר''יספבו .םימחר תדימבו ןידה תדמב וררט ודרטשכו םימחר תדימבו ןידה תדימב
 ריש שרדמבו ;59 דצ ליעל ייעו .םימשו ץרא םיהלא 'ה תושע םויב רמאנש םלועה תא ארבו םימחר תדמו ןידה
 םייקתהל לוכי וניא ,ןידה תדמב םלועה תא ארוב ינא סא הייבקה רמא יב טיל טוהנירג א"ר 'תה תאצוה םירישה
 : וכו םיִתְלא 'ה  תושע םויב ך"הה ר"המבו ד"חמב וארוב ינירה םייקתתל לוכי וניא םימחרה תדמב וארוב 8

 דומעיש יוולהו קכרב .ןושלב .וארוב ינירחח ה"בקה רמא אלא 9 דצ ליעל הז ןונגסב .אתיא ןכו  .דומעי יוולהו
 ןמקלו ,םיהלא יי יוה פייכ 'יגמו ש"תש שרדמו ריייספמ חכומש ומכ רמאמה סויס אוה .םיהלא יי : נ"'חב 69 דצו שיייעו
 ץרא 8  :ןידב םלועה ארבש םיהלא ארב תישארב ארקמ וחיכוה 'וכו ץרא דימעי טפשמב ךלמ החיתפב דיפ שיר
 א'פ ףוס ליעלו \ ,"הלחת ץרא המל, רפסח ףוגב ושוריפ ףסונ כי"יבו ,םימשל ץרא םידקמ אוה המל שרוד ,םימשו
 כו .המוחנת ר"א םש דועו ,םימשה כ"חאו הלחת תארבנ ץראהש םהירבדל הייאר הז קוטפמ ללה תיב ואיבה
 ץראל םימשו , םימשל ץֶרא םידקמ אוה םימעפ המל יוכו ש"רב רזעלא ר"א 'וכו תושע םויב המדק ץראה  לולכישלו
 ךלמה תא .ךילמהש ןויגל . סרופמ רמאמה םש םילהת 'קליבו ,יתהגה ןכ .ןויגילל : הזב הז םילוקש םהינשש 'וכו
 טומת לב .לבת ןוכת ףא שרדב םש םילהת 'מבו ,'וכו .הז ןויגילו ליאוה ךלמה רמא 'וכו תושע םויב ביתכד הלחת
 (64 דצ .ליִעל "'יעו) ןונמיה ול רמא דחא ןויגל דמע הליחת ךלמש ךלמל וביי א 'ר ר מ א 'רחא ןונגסב לשמח
 רמאנש ןונמיה הליחת םימה ורמא ומלועב הי'בקה ךלמש ןויכ ךַכ םלועל ונממ הזז הניאש ופקורפ ךלמה ול ןתנ
 ןינעו ,רעבאב שר תורעהב שייייעו 'וכו ץרא דסי ינש יפקורפ ךל ןתונ ינאש ךייח ה"'בקה םהל רמא םיבר םימ תולוקמ
 ןתנ אוהו םיימורל רסיקל 'תויהל תואבצ ירשמ ךחא םהל ורחב המחלמה ישנא ליחש תובר םימעפ עריאש לשמה
 ,78 רצ עססינכיילגסגינעס | רעלגעיצ 'יעו תונויגלה לכמ רקינ  דובכ  ('יפוקורפ הלחת ותוא ךילמהש ויגלה חול

 ,י"'מב 11 רצ ליעלו יפוקרפ 'ע ךורע 'יעו הגתמ י"כ רב 'יפבו  ,ךְובְכ יפוקורפ יטיש יניב ל"יכב שרפמ  ןוכנ
 87 רצ ליעל ושְררש :ומכ חליחת ינוצר התשע .הליחת ינויביצ תשע 4 | : סרפ םש ןוילגב שרפמו יקנרפ 'יגה פ/יכבו
 תונליא הָיתודלות האיצוח ץראהו 'וכו ירפ השוע ץע חארוב ןוצר תושעל הכמס 88 רצו ונוצר השל תתצרש ץרא
 ןאכ ףסונ כ"יכבו זרהמ 'יפבו 96 רצ ליעל 'יעו תולזמו הנבלו המח וארבנש םדוק ישילשה םויב הלחת םיאשדו
 | 7 " : חנוק ,ןוצר תושעל תצרש ץרא תארקנ ךכל רפסה ףוגב
 ה'יכפ חי'ופ זיפ, ו"טפ ןכ .ומכו החיתפ .םושב .תלחתמ הניא וז ,השרפו ,בייי ישרפ בו יא א'יבב .גי השרס ==
 ןודל ןיא ןכלו .,(תומדסה ,יפל קר  קלחנש ח/ייכב רי'ב רוצוקמ ץוח) . י"כ לכב ע"פב .תוישרפ ןה .ןלוכו .,ז"לפ היילפ
 רצ טייל קלחו 864 רצ דיל קלח , חימב ייעו . היגפלש .השרפה ךשמה איה התלחתהב החיתפ ןיאש השרפ לכש
 ןלהלו חמצי .םרט ..הדשה בשע .לבו ץראב .היהי םהט .'וכו חיש לכו בותכה רמא ,אָכה .הדשה חיש לכו 7ך 0
 הלעי דאו. בותב כ'תאו 'וכו ,ריטמה .אל ,יכ .ןאכ בותכש .י'פעאו . ,ןגה ךותב  'וכו דמחנ ץע ,לכ 'וכו חמצי) 'ט .קוספ
 סדא ר'"'הְדא .םדוק . וכו םדקמ וטפ ןמקל ושרדש המל .ןוויכ 'ִוָכְו חמצוו וכו םדקמ ןדעב ,ןג ,םיהלא יי"! עמיו .ףכו
 רבכו עטו, בותכה .שוהיפ וטושפ יפל םגו) .א"כפ ףוס ןמקלו 101 דצו 96. דצ .ליעל 'יעו ישילשב ע"ג וששב ארְבג
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 יכ שיקל ןב ןועמש ירד הדה לע הירזע 'ר= ,היקרת ןימכ םיארנ (סש סש) קצומ יארכ םיקוח אכה
 סנכנ םוי אצוי םוי אלא ,אהמתא יונ םימשה תודלות הלא אהמתא ותכאלמ לכמ תבש וב
 תושע םויב םארבהב יכ תסנכנ הנש האצוי הנש סנכנ שרח אצוי שדח תסנכנ תבש האצוי תבש

 םירמוא ללה תיב םויב השעמו הלילב הבשחמ םירמוא ימש תיב ללה תיבו ימש תיב :םיהלא יייד'
 ללה תיכו ימש תיב םלועה תובא וקלחנ ךאיה ינא המח יחוי ןב ןועמש יר רמא ,םויב השעמו הבשחמ *

 : המח ימודמיד םע השעמו הלילב ןיבו םויב ןיב הבשחמ אלא ,ץראו םימש תיירב לע
 ןינוצ ,םיעקבנ ןה ןימח םהב ןתונ ינא םא ךלמה רמא םיקר תוסוכ ול היהש ךלמל םיהלא ייי וט

 תא ינא ארוב םא היכקה רמא ךכ ,ודמעו םהב ןתנו ןינוצב םימח ברע ךלמה השע המ  ,ןיסירקמ ןה
 : סט עוקל 7 |: סט עוקל 4 :ע'' [עכ עוקלי 1

 יל םתקיצי תעשב ,'א ןתרקרת. . ,₪ םתיקתרנ . . ,5?א םתיקות . . .'ך םהיקות . . ,עֶד איקרת ןימ 1

 | ל ל [דיל שיקל ןב** | אדח | "אד רמא < ,רכ'אפ [הירזע | י איקות ןימכ ןיארנ ןתקיצי תעשבכ
 [הגו | "ל -, הירתב 'תכ המ [הלא | 5ך ל .כא [אהמתא | כאפ"ל תושעל םיהלא ארב רשא .., [ותכאלמ ל
 | שכא סנכנ םוו | "ל =. הזל הז ןינע המ יכו [אלא | ?אפד 'ל :כ'א [אהמתא | .כפְד םארבהב ץראהו
 | יכ'א סארבהב ,8 סארכהבכ | יכא הנשו | 'א תאצוי | יכא סנכנ שדחו | ישכא תבשו | ש'אפ תאצוי 8
 סויב--ללה תיב) יאד תיגו | י רמוא ,ל 'א [םירמוא* | ₪ יל [ללה--תיב | .כ'אְד םימשו ץרא = ,פ [םיהלא 4
 | אפד ךיא .יכז [ךאיה | יא ינהמת ,פֶד ינא הימת ,'א [ינא המת5 | י רמוא .ל 'א [ך םירמוא* | (כפ יל
 /8 היהש | 'אזה -. לשמ [ךלמל 7 | י'אפד ןיב .כ?א [ןיבו | 'א תאירב 6 | ם יל ,ָך ללה . . תיבד [ללה---תיב
 ,ם סכותב .ע ןהב | ע ןתא םא | יעיל ךלמה | 'א ןיקד [םיקה | ץ -,ינש [תוסוכ | יעכאְד ויהש

 ייע'אפ ןגטצ | ד ןיעקבתמ .ח פי- .ירעכ'אפ [ןיעקבנ | ע 'ל .'א פה ...כ%א ןה דימ [ןה | .כאד ןכותל
 /יזְ] םישירקמ :ך סי- .שעפ [ןיסירקמ | ע יל ,יכ'א םח . . .?א ןה דימ [ןה 8 | |[ ןנוצ ןכותל ןתונ ינא םא

 יי'אפד ןנוצב ,כ [ינצב | א ןינצ .יפד ןימח | לכאחפ'ד גיע | כ'א םי- :*א ןישרקנ ,"ץ ןיסרקנ
 | יכאפ ארוב ינא םא | ירמוא ה"'בה ךכ | יא 'ל םהב ןתנו | ?א ןיחתורב

 תשענו ומכ תיכוכז לש ןהו ןאכ ןינעהש ומכ תכתמ לש ןה רודכ וא הכיתח ותארוהו ,תוכתמ לש הכיתח סלוב שרפמ
 שבתשנש ומכ ם י ל כ 'יגה אתליכמב ונינפלו) סלב 'ע ךורעה 'יג 'יפל דיפ 'ב יסמ חלשב אתליכמב תיכוכז לש סולוב ןימכ |

 3 /ןוירש .היקרת ןימכ 1 : 284 רצ א'ח ל"תמעו 62 רצ ליעל םג ייעו 'ז 'יס ו"לק םילחת 'מבו (ויד םש 'שוריבו 'יסופדב ןאכ
 וכרדכ א"תב ןאכ בותכו ,('היקרת ןושל לע לפונ ןושל עיקרת שרודו ,בהז יקרית ןישבולמ יד זיע בי'פ הגיגח 'שורי
 ייעו) ביי טיל טיי ח"כ תומש ובש םוגרת (?איקרתל תרחא הארוהו ,תוביתה ףוסב 'א םוקמב א"הב שמתשהל לי'יכ
 א"יו םש ךורעב ןכו רהוי היקרת יטיש יניב שרפמ לייכבו ,ףעל 'חה יל בתכ ןכ .(איקרט א"'ת ונינפלו ,א'אבו םש ךורעב
 אכה םרב אצנגמ 'ד תוכרב ימלשוריב םג אתיא ונינפלש ייגהכו ,הרקי ןבא 'יפו יברע יל אוהו (רהוי) רהוג אוה איקרת
 ןתקיצי 'עשכ ןיארנ ןה 'וכו אכה םרב ייגה ויד ימלשוריב לבא .איקרת ןימכ ןיארנ ןה העשו העש לכב קצומ יארכ
 ןכו ,איקרת ןימכ 'יגה תרומת איה ןתקיצי תעשכ ייגה כ"או ,םיקצומ ןיארנ םש אננח רישב אחא 'ר רמאמב םש 'יאש ומכ
 תעשבכ ןיארנ תואחסונה יתש ופסאנ היעשיו ןאכ 'קליבו ,םתקיצי (תעשבכ וא תעשכ לי'צו) תעשב איס ליייכב ןוילגב ןמסנ
 ןיארנ רכו לכב קצומ יארכ אכה םרב טי'יכ רי'ב 'יפבו .(תומוקמה ינשב ויד טוקליב איקרת ןימכ ןוכנל הי'כ) איקרת ןימכ ןתקיצ
 ,('תקיצי ליצו) תקיצי תעשככ ןיארנ רייפדב ספדנה 'יפבו ,נ"חעו ןתקיצי ןתקירת ןימכ אייכ רי'ב 'יפבו םתקירת םתקיצי יפכ
 :*ישי ץיראד תיוכרבב, ל"יכב ןאכ ןמסנ רפסה 9 ,תיקרת ןימכ תארוהב קפקפל ךוע שי .תואסרגה ולא לכ יפלו
 "תזו וכו תושע םויב םארכהככ ןהו 'וכו אצו' םוי אלא הז לצא הז ןינע חמ יכו רמולכ .וכו הלא אהמתא 'וכו וב יכ
 ןכו ,רמאמה סויס ןה יוכו תושע םויב תוביתהו , קצומ יארכ םיקזח םידמועש ל"בשרד הדה לע ע*ר איבהש הייארה
 א ךרביו 'וכו םיתלא לכיו כו םימשח ולוכיו ל"בשרד אה לע רמא הירזע 'ר "יגה םשו ,ימלשורימ ושוריפ חכומ
 סנכנ תבש אצוי סויו סנכנ םוי אלא הז לצא הז ןינע המ יכו םימשה תודלות הלא חירתב ביתכ המ יעיבשה םוי תא
 יה תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא ביתכו חאצוי הנש סנכנ הנש אצוי שדוח סנכנ שדוח אצוי תבש
 הנשו חכו םוי אלא 'יגה טיי זמר טוקליב םגו ,'וכו תושע םויב לע רחא שרד םוש אב אל םשו ,םימשו ץרא םיהלא
 ןכו .'וכו רמוא יאמש תיב רמאמה שארב 'וכו תושע סויב םש גיצהו ,סרוסמו עטוקמ רמאמה םש לבא ,םארבהב תסנכנ
 ופסותינש ירג יטיש יניב רחא בתכמ ןתש לייכבש תוהגההו ,ריב 'יפב ע"יעו םיסופד תצקמב תועטב םירמאמה ודרפנ
 :םיקוספה ןאכ םילשהל ךירצש ותנווכו ,ד"ע ילוכו 'אהו ימשה ולכיו ןוילגב דוע ףסונ תבש וב יכ ינפלו ,ימלשוריה י'פע
 יי רשע 'ויב יטיש יניב ןאכ הגומ לי"ייכבו ,'וכו תושע םויב לע רחא שרד .'וכו ימש תיב 4 :עובש .האצוי תבש 8
 םיבשחמש םדא ינב ךרד ןכו השעמל המדק הבשחמו ,(י'כ ר'ב 'יפ) תושע םויב ביתכד .םויב השעמו | : 'שו 'א םיחלא
 ץראו םימש םגש רמאמה תנווכש רשפאו .ת'פיב 'יעו יתוילכ ינורסי תוליל ףא ר'ע םלעפל ואצי סויבו הלילב
 ןוליפ תטישב ןויערה ותמגורו ,סש וגמנש םירבדה ןינעב 6 דצ א'פ ליעל שרדנש ומכ וארבנש סדוק תוארביחל הכשחמב
 ייעו םיימשנה ץראו םימש ארב כ"חאו לכשה רוא םלועב ץראו םימש הלחת ארב ה"'בקהש י'פו ז"פ םלועה תכאלמב
 תכשחמ 'א ללה תיב רמָאמה פופ ןכו יטיש יניב הלילב הגומ לייכבו ,17 דצ א'ח ת"הגאו 288 דצ םש דעירפגעיז
 ךיה ינא הימת 18 דצ ליעל הי'בו שייבד אתגולפב י"בשר רמאמ ןוגגס ןכו .ינא המת 5 : נ'חב םג 'יעו םויב השעמו
 :חכו ז"הועב ותריצי םשכ אל אי'שב רייפ ןמקל היבו שיב וקלחנ דועו ,ניחב שיייעו וכו םלועה תובא וקלחנ
 םיהלא םימחר תדמ יי שרוד .םיהלא ייי 7 : (ייכ ריב 'יפ) ברע יהיו בותכ השעמל ךומס .המח ימודמיד םע השעמו 6
 תדימ םיהלא ינש םוקמ לכב 'וכו םימחר תדימ ייי ינש םוקמ לכב ניבשר רמאמב גיעפו גילפ ןמקל ןכו ,ןידה תדמ
 רכזנ אל תישארב השעמ לכבו םיהלא יי ןאכ ינש המ לע אלמ םלוע אלמ םש ריכזמ ורמא ג"יפ שיר ןסקלו ,ןידה
 שרדמבו ,םיקר 'יגה כ''ג 'ג סרק 'ע ךורעב .םיקר :ול היהש ה"דב 48 דצ ליעל י"מב ייע .ול היחש :םיהלא אלא
 ןישירקמ ומכ ,ןיסירקמ 8 :ןינוצ הידב 48 דצ ליעל י'מב ייע ,ןינוצ : י'חעו םיקד 'ירג 'עב ןוילגב ןמסנ ארריפ יד
 ןמת אמה גילפ ןמקלו ושרק ינישבו 81 דצו 26 דצ ליעל ןכו ,םיצווכתנ 'יפו ,28 דצ ליעל י"מבו נ"חעו
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 1 ד ב בי השרפ תישארב

 דימעמ ךכ רחאו םיגגוה איבמ ךכ רחאו םילבח איכמ ךכ רחאו תורוק איבמ הליחתב הניפס השוע םדו
 (ה במ יעשי) םהיטונו םימשה ארוב י"י רמא הכ ר'הה ןהיגיהנמו ןה ארב היבקה לבא ,ןיטומ הילע
 גי תוהש ידי לע יקננא להא חתומ םדו רשב רמא קחצי יר שיקל ןב ןועמש ירו קחצי 'ר :'תכ םהיטוונו
 יול ילת ןיפר ןהש רמאת ןיאו ,(תי ול בוא) םיקחשל ומע עיקרתה אכה םרב ,האמיק יפר אוה
 5 םרב הדולח הלעמ אוה תוהש ידי לע יקננא סלוב ךסומ םדו רשב רמא שיקל שיר ,(םשפש) םיקזח

 :'ג '3 ס"פ .םוככנ 'טוכי ,סע סיעעי 'קלי ,'י זפכ טוקלי 8

 /) [םילבח | (ךומסב ןכו) ל רחאו [ךכ רחאו** | (ךומסב ןכו) ך ₪ אוה .יעכא [איבמ | י הנוב [השוע 1
 ,ך רימעמ אוה ,פ [דימעמ | א םיגוה ,'ך םינגע ,מ*ָך םינגוע ,כ םינגה ,ז) ןינגוה | מיכאחפדיל םיזרא

 'מ*ְךְד סיטוונ ,א תוטומ ,'י םיטוט .?א םיטומ ,ל) ןיטומה | ליא יל ,1ו םהילע [הילעל | מיעכא איבמ
 [םהיטונ* | מ'אְד לאה ₪  ,עכ'אפ [רמא | מע דחאכ (מ םהד) ןהיגיהנמו = | 0 ןיטוונה :חפ ןיד

 ,יעכאפ [פדו רשב | אפ יל שיקל--ר | א יל .עפ . .םהיטנ ,!י ביתכ םהיטוטו [יתכ םהיטווגו 8 | "ל .ןהיטונו
 .ך העד .?א [האמיק | עפהפו4 | 7 חתומו להא הנגב :יעכאפ [חתומ | (יעשי)יך ₪ ךלמ

 | יד םיפר םהש | (םש) יכא פא :פ פאו | עא עיקות .י?אפ [עיקרתה | ע טעמכ ,יכ אעמק ,(םש) י'אפ אעה
 ,?א אסלוב .ךע'א [פלוב | (םש) י ךשומ ,ך קצוט .'ישעבכאפ [ךסומ | יעכ'אפ'ד קצומ יארכ =. [םיקזח 5
 | (סש)ילבא [םיב | ישכא יל ,ָך איה :עפ [אוה | (םש) י להא ,5 םילכ

 רמאמה לכב אתיא ל/יכב .ךכ רחאו 1 : 148 דצ ןוליפ לע דעירפגעיז 'חה 'סב םג ייעו םימשה תא הלחתב ארבש
 ךורעב ה''כו .םילבח : ךכ רחא תארוהב רחא אצמנ מלב קרו ,'וכו הנוב ךכ רחאו ליייכב םג אוהש ומכ יתהגהו רחאו
 ןיגוע שרפמ ליייכ ןוילגב .םינגוה : םירפסה ראש 'יגכ םיזרא הגומ ל/'יכ ןוילגבו ,2 דומע לודגה שרדמבו יד ןגה עו

 ה''כו התוא ןיגיהנמה לכ תאו ןי גו ע ה תאו סנה תאו ןרותה תא רכמ הניפסה תא רכומה אי'מ היפ בי'ב 'יעו 'ניפ
 ילבבבו ,ימלשוריבש הנשמב הי'כו (ןיניגע איס) ןי גו ה ה תאו אבומ םש ךורעב לבא ,'א ג'ע ב"ב ארמגבש הנשמב
 ולא ןיגועה תאו םש היימגר 'יפו "וכו הנגעת ןהלה 'וכו א'הכו .הלש ןיניגוע ולא אייח 'ר ינת ןיגוע םש ארמגב
 ייכ ריב 'יפב שרפמ ןכו ,ןגע 'ע ךורע 'יעו ןאכלו ןאכל זוזת אלש הניפסה ןידימעמש ('זיעלב שיירקנא ןירוקש
 איבמ ךכ רחאו ג'המב אבוה ןכו ,םינגוהו כי'ג לייכב 'יגה םשו ,ספדנה רי'ב 'יפב גיפפ שיר ןמקל 'יעו שרקנא ןאכ

 אוהש ליג .ןיטומ 2 :(?"למ אוה ןגוה וא ןיגוה 557 רצ איח ל"תמעב רעשיילפ 'חה תעדלו ,ני'חעו ןינגוה 1
 ,ןיטומה תא (דימעמ לי'צו) ריבעמ כ"חאו ג'המב אבוה ןכו ,תוטומ םיטומ ןיטומה תואסריגה יפל היכו טומ מ'למ
 ןיטושמה ולא ןיגיחגמ םש בי'ב ארמגב שרפמש ומכ ןיטומ שוריפו ,םינפסה אלו הניפסה ישימשת סע ןיטומ ןאכ ריכזמו
 ייגהו ,ייטומח םיסופד ראשבו םיטוט רי'פד טוקליב שבתשנ ןיטומה םיטומ ןמו ,'וכו ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא א"ַהכו
 ןיטוונ םיטונ 'יגה םגש רשפאו ,םיטוונ קר לשמנבו םירבד ראש םע .םיטוונ לשמב ריכזהש דוע השקי אלו ,הנוכנ ונינפלש
 המ לכו ץראהו םימשה .ןהיגיחנמו ןה | : ןיטומח ןיטומ םיטומ ןמ (מ םוקמב ונ תרומתב) ושבתשנ ןיטוונהו
 ל'בשרו ,(םיכאלמה ןהיגיהנמו ןאכ שרפל לי'ג ןיאו) ,תחא היירב וארבנ םלועה תא דימעהלו גיהנהל היבקה ארבש
 עקור םתיטונו םימשה ארוב ארקמ ותייארו ןהיגיחנמו ףיסומו דחיב וארבנש םארבהב 'וכו תודלות הלא כג שרוד
 וטושפכ ארקמ יא םטונו רמול ךירצ היהש וא םהיטוונו ירקו םהיטונו ו'יו אלמ רמולכ 'תכ םהיטוונו 'וכו ץראה
 םינפס (*םיטוונ ספדנה רי'ב 'יפב .א'ס 'יפב ןוכנל שרפמו .ןהיגיחנמו םהיטוונו| שרדל םהיטונו 'תכו םתוא הטונש
 ,(18 דצ דיי קלח ןיצאגאמ 'יעו סומינולק 'ר םשב הניפס גיהנמ יטוונ הז 'יפ איבמ םשבה תגורע לעבו) ,הניפסה םיגיחנמש
 ארב אבוה םשבה תגורעבו ,נ"חעו דחאכ ןהיגיהגמו 'יגה לודגה שרדמבו .ת''פיב 'יע הניפפל םלועה המדמש לשמה ןונעו
 לי'צכו יי לאה בותכ ארקמב .י"י רמא הכ :ץראו םימש םה םיגיהנמ תולזמו םיבככה םש שרפמו וידחי םהיגיהנמו םה
 יר יוגה םש תוכרב ימלשוריבו ,(בייכ 'מ היעשי) תבשל להאכ םחתמיו םימש קדכ הטונה כ"'השע .להא חתומ 8 : נייחעו
 י'ע יקננא להא חתומ 'צנגמ 'דב) הפר תוהש ידי לע להוא חתומ םדא םלועבש גהונב רמא ןנחוי יר ליבשרו ןנחוי
 ,'וכו רמא ליבשר (קצומ יארכ םיקזח 'צנגמ 'דב) םיקזח ביתכו תבשל לחאכ םחתמיו אכה םרב (הפר אוה תוהש

 אחא ר/אד (29 דצו 97 דצ ליעל י"מב 'יעו) אגילפ אנינח 'רד היתלימ םש ימלשוריב סירג הז
 תאד המ ךיה סטכ 'צנגמ 'דב) סטכ ןייושע ןהש דמלמ עיקרת קצומ יארכ םיקזח םיקחשל ומע עיקרת אננח רישב
 העשו העש לכב קצומ יארכ ל"ת ןיפרתנ םהש לוכי םיקזח ל'ת ןיאירב ןניאש לוכי ('וגו בהזה יחפ תא ועקריו רמא
 ןהש דמֶלמ טיייכב לי'זו וינפל תרחא אסריג תתיהש הארנ םגו איבובריעב ןאכ קתעוה י"כ רי'ב 'יפבו ,םיקצומ ןיארנ
 ר"'ב 'יפב) ףרוט ילב טייפה דסי תאז לעו יתעמש אל םיפר םהש לוכי 'וכו בהזה יחפ תא ועקריו א"דכ סטכ ןייושע
 ןגחוי יר שיקלשירו ןנחוי 'ר ןתקיצי תעשכ ןיארג העשו העש לכ ימלשורי תוכרבב ןוקתרגכ ןיארנ ןויפרו (ףרות א''יכ
 ומע עיקרת אכה םרב אעמיק יפר אוה תוהש ידי לע יקננא להא [אייכ ר''ב ייפב היכו .חתומ םדא] סלועבש גהונב רמא

 : תשבושמ להא חתומו להא הנוב םיסופדה 'יגו ,'וכ| רמא שיקל שיר םיקזח לית םיפר םהש רמאת םאו םיקח
 א'אב בתכ ןכו ,לודג חרוטו רעצ י'ע רמולכ רעצ יקננא י'כ  רי'ב 'יפבו :חרוטב יטיש יניב שרפמ לייכב .יקננא
 אוה תוהש ידי לע חרכהה רמולכ הטמל 'בסומ (*יקננא תלמש שרפל ןוכנ רתויו ,רעצב להוא חתומ ליז י"'שרפ
 דפ ףוס תבש ישוריו םש ישוריב ה"כו .תוהש :411 דצ א'ח איהגא 'יעו וכו אוה תוהש י'ע חרכהב וא יפר
 ארקמב .עיקותה :71 דצ ליעל 'יע .האטיק 4 :  תוהש יע ל"'תמע 'יעו תייתש ןושל אוהו ,תוחשל ןאכ העשל ןאכ
 שרדמה ןונגסב אהה ףסונש ליינו ,עדתה ז"טו ויט קוספ םשו ,עייבארב "יעו המיתה א'ה ןורסחב עיקרת .בותכ
 ייגח תוכרב 'שוריב ןכא ,'וכו ןהש רמאת ןיאו ליזאו שרפמו ,ומוקמ רחש התעדיה 28 רצ ליעל ייעו בותכה שרפל
 ילת | : תלע ןיא 45 דצ ליעל ןכו ,םאו ומכ ןיאו .רמאת ןיאו :תבשל להאכ םחתמיו אכה םרב יתקתעהש ומכ
 שיקל שירו םיקזח שרוד י'רו ,םיקזח ביתכו םש ישוריבו ,יייכ ר"ב  'יפב ה"כו תקיודמה 'יגה ןכ  .םוקזח יול
 סילכ ךסונ םדא םלועבש גהונב רמא שיקל ןב ןועמש ,'ר םש ימלשוריב .שיקל שיר 5 :קצומ יארכ שרוד
 מ"למ  אוה הכתהו הקיצי ןינעב ןאכ קר 'אצמנש ונינפלש 'יגה י"פע ךסומו  .'וכו תוהש י'ע (פילוב אצנגמ ידב)
 א'א לעבו גיייר ודיעה ןכו ,ריפדב ספדנה רי'ב 'יפב םג 'יא סלוב ךסומ 'יגהו ,ךסנ םע ףדרגו (דיי טי" היעשי ומכ)
 'ע ךורע 'יעו תיכוכז (*סלוב יטיש יניב שרפמ לי'יכבו ,סלוב ךסונ ךיתמ םדא טיייכ רי'ב ייפבו ,י"שר תסריג ןכש
 י'כ ר"ב 'יפבו (סולוב עיפרשב 'א ךסמ יעבו ,יקננא יעב ח'כו סלוב ןוכנל ךרעה ףוסבו ,סולב ךסומ םשו) יב סלב

 1) אמססתה, הםסע6. ?) 0ץאש06, 0ץגש06. *) עשטזִמ6. *) 0עָקְנ , 0י/0ָקאֶמ- *) ₪06.
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 עשוהי יר ,(ז םש םש) 'וגו ץראה ןמ י*י תא וללה (א חמק סילחת) 'וגו םימשה ןמ י*י תא וללה
 רמאי גלשל יכ אכה ןמ הל יחיימו םימשה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשבש המ לכ רמוא
 לכ ךכ םימשה ןמ אלא ותיירב ןיא (לכא) ץראב ותייווהש יפלעפא גלש המ ,(ו ול בויא) 'וגו ץרא הוה
 ץראבו םימשב שיש המ לכ ףסוי 'ר םשב אנוה יר ,םימשה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשב שיש המ

 המ] (י הנ היעשי) םימשה ןמ גלשהו םשגה ררי רשאכ יכ ריהה ,ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא 5
 ןיא ץראבו םימשב שיש המ לכ ךכ] ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא םימשה ןמ ותדיריש יפלעפא [םשגה
 רפעה ןמ היה לכה דחא םוקמ לא ךלוה לכה אכהמ הל יתיימ ןרוי 'ר ,[ץראה ןמ אלא ותיירב

 ןנחוי יר :( ט בויא) חרזי אלו סרחל רמואה המח לגלג וליפא רמא ןמחנ 'ר  ,(כ ג תלהק) יוגו בי
 הנוב ךכ רחאו םינותחתה תא הנוב אוהש ימ ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ רמא ןנחוי 'ר שיקל שירו
 רשב רמא שיקל ןב ןועמש יר ,תחא היירב םינותחתה תאו םינויליעה ארב היבקה לבא םינויליעה תא 0

 ו"'פ סילסס טכדפ ,ס"פ [סכיטד 'כמ סלטנ ספליכמ 'עו ,'כ 3'פ סט יכיכע 'קני ,(נ'ס) ד"יש 'כ סט סיעשי 'קלי 8
 :68 דל 18 75 ליעלו 'ג "ספ

 | יש ותיירב [אלא---ןיא | םימשב שיש המ | ל 'א [רמוא* 2 | 2 יל וגו ץראה--וללה | א יל יוגו םימשה--וללה* 1
 !כזחפ ותיוהש | ף גלשה המו | יכאד יוה .ןך אוה .מפ [הוה 9 | יאפְד אכהמ | ד היל | ל יתיימ [יאפ יתיימו*

 ..םימשבש המ לכ ךכ [םימשה--ךכ |  םימשב [םימשה ןמ" | מיכא וגיא [ותיירב ןיא | יל לבא | מ ותירבש
 /מ?א ףסוי בר | ₪ אנוה בר 4 | 2 םימשה ןמ ותירב ץראבו םימשב שיש המ לכ ךכ ,י םימשה ןמ אלא וניא

 לכ ךכ [מכ'אְד ץראה--ךכ* | ל יל [אלא** | 'א דרויש 6 | ל יל [םשגה המ** | ד ןתיירב [ותיירבל 5 | ןְד יסוי יר
 | פ יל שיקל--ר | םיכ'אד . . בר .לאפ [ןמחנ 'ר8 | ל יל [דחא** | מ אכה ןמ 7 | ילאפל יל ,לץראה . .םימשב המ

 רחאו | זך ןותחתה | כא הנוב אוהשכ ,י אוהשכ ,ָך אוהשמ ,פ [אוהש ימ | כ ןירטלפ | ל 'א [אפד רמא* 9

 תאו םינוילעה | יפ הנוב .%א הנב [ארב | []ןולעה10 | ך ₪ אוה [הנוב | יִד ךכ רחא :כאפ [ךכ

 /*א האירב | ' םינוילעהו םינותחתה תא "א םינותחתו םינוילע .מכ1אְד 'תה תאו 'עה תא ,ף םינותחתה

 | יד < ךלט .טעכאחפ [םדו רש | ל יל [יאְד רמא* | י תבב
 הלא רמוא לודגה רזעילא 'ר אינת םש אמוי אתיירבו ,ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשבש לכ רמא דחו 'וגו
 ולא א'כחו וארבנ ץראמ ץראה תודלות וארבנ םימשמ םימש תודלות 'וכו תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות
 טוקליבו כי'יכבו ולא י"כ ינשבו הז קוספ אתיל 'בו 'א א'יכב .'וגו םימשה ןמ רכו וללה 1 : סייד ייעו וכו וארבנ ןויצמ ולאו
 נימב םיקוספה ילב רמאמה םג אבומ ונינפלש ררסכו ,ני'חעו (יתיימו דע יתיימו טמשנ םשו) רדסה ךפוהמ יריכמ 'קליו
 תריו שמש 'וכו ויאבצ לכ 'וכו ויכאלמ לכ םש רומזמב הנגומו 'וגו םימשה ןמ 'וכו וללה שייממ ןאכ ותייארו ,ו"כפ בח
 לכו םירהה הנומו ץראה ןמ 'וכו וללה כ"חאו םימשה ןמ םתיירבש םימשה ןמ שרודו 'וכו רוא יבכוכ לכ 'וכו
 םימשב היבקה .ארבש המ לכ רמוא איר תלהק ימב ןכו .ץראה ןמ םתיירבש 'וכו המהב לכו היחה 'וכו תועבג
 ןיכאלמ לכ ותוללה 'וכו םימשה ןמ 'וכו וללה אמעט יאמ ץראה ןמ ותיירב ץראב ארבש המ לכו םימשה ןמ ותיירב
 לכ רמוא י'רו רומזמה לכ ףוס דע 'וגו רוטיקו גלש דרבו שא תומוהת לכו םינינת ץראה ןמ 'ה תא וללה דע 'וגו
 ארקמבו ,(!דוקנ ליייכבו ,ויד תלהק 'טב היכו .ץרא תוה 2 : םימשה ןמ ותיירב ץראבו םימשב ה"בקה ארבש המ
 :םש בויא יש תחנמבו 4 דצ ליעלו נ'חעו א'הב (טיכ ז"כ תישארב) ריבג הו ה לבא ף"לאב ץרא או ה בותכ
 אובמב ייעו רעטערש יצוה שנוד תובושת יסב ה"יכו) םירחא תומוקמב דועו ךומסבו ןאכ ל"יכב בותכ ןכ .יפלעפא 8
 :ןכימוקמ 20 דצ ליעל 'יעו ןכירחאו ךכרחא בגלעפא ןכיפלעפא תחא הביתב ל"יכב אצמנ ןכו ,(8 דצ םש
 ,םירפסה לכב ייגהש ומכ יתמלשה ןכ .םשגה המ 5 :יסוי 'ר םשב היידב 78 דצ ליעל ייימב ייע .םסוי 'ר םשב אנוה 'ר 4
 אתיל טוקליו 'ב אייכו פ"יכב םג ןכא ,ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשב שיש המ לכ ךכ ךומסב יתהגה ןכו
 רועו ץראה ןמ ותיירב םשגהו םימשה ןמ ותיירב גלשהש היארה ןאכ רסח ונינפלש רמאמבו ןאכו ,הז רמאמ ףוס
 תרחא ייגו ,ושרפל קחדנש תי'פיבו וי'זרהמ ייפב 'יעו ץראבו םימשב שיש המ לכ םשגמ וא גלשמ ןניפלי ךיא ע'צ
 םשגה דרי רשאכ יכ 'אנש םימשה ןמ אלא ותיירב ןיא ץרא אוה רמאי גלשל יכ בותכש ייפעא גלשה תלהק 'מב
 ןכ) ייפעא םשגה ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשבש המ לכ רמוא םסוי רב אייח 'ר 'וגו םימשה ןמ גלשהו
 ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ וב בותכש (ייפעא םשגה 'וכו דרי רשאכ יכ 'יתכו אתיא ו"דבו ,כ"מב םש היגה
 ךירצ ןכו םירפסה לכב שבושמ רמאמהש 'רנו ,ץראה ןמ הלעי דיאו םעט חמו ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא םימשה
 רי'ב 'יפ) סרח ומכ המדאה ןמ אוהש סרח ןושלב וראית ןכלו ,המחל .סרחל רמואה 8 : שייייעו ב'מ תלהק 'מב ההגה
 ץראת ןמ אלא ארבנ אל המח לגלג וליפא רמא ןמחנ יבר 'וכו אכה ןמ הל יתיימ ןדוי 'ר 'יגה תלהק 'מב םגו ,(ט"יכ
 םש ייגה םדוקה רמאמבו ,'וכו לגלג וליפא .רמא יסוי 'ר 'וכו אכתמ רמא ןמחנ בר אתיא במ תלהק 'מבו ,'וכו
 40 דצ ליעל בותכ ןכו .אוהש ימ 9 : וכו חלעי דאו ינש ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא ץראבו םימשב רשא לכ רמוא ריאמ 'ר
 ןנחוי 'ר רמאמ ותמגודו .תחא היירב : 6 ליעל ד"ויב הביתה תביתכ ןכו .םינויליעה 10 :םש י"מב ייעו ןהש ימ
 ןאכ םינוילע 'יפש עמשמו ,תחא הייאר 'וכו טיבמ ה"יבקה לבא 'וכו םינוילעב טיבמ ןיטלפ הנוב דיוב ךלמ ט'פ 4
 וארבנ ץראו םיטש תודלותש םארבהב 'וכו תודלות הלא שרודו ,ץראב שיש המ לכ םינותחתו םימשב שיש המ לכ
 םויב וב וארבנש םויב 'וכו םארבהב ץראהו םימשה תודלות חלא 100 דצ ליעל גיר תטשכ אוהו תחא היירב דחיב
 לשמכו א'פ ףוס ליעל הי'בו שיב וקלחנ ץראו םימש תאירבבו ,ונמזב עיפוה דחאו רחא לכ 'וכו תודלות ואיצוה
 הנוב תיתחת הגבשמ ןיטלפ הנבש ךלמל םימשה כ'חאו הליחת תארבנ ץראתש םהירבדל סעט ה"'ב םיאיבמ ונינפלש
 ומדק םימש תאירבל םימכח 'שמ ןנחוי 'ר םש דועו ,םימשו ץרא וכו םויב 'תכד (87 דצו םש י"מב ייעו)  תילעה
 אוהשכ ריוב תדמ םש אתליכמכו ,ודחי ודמעי 'וכו םהינש אלא וארבנ אלש 'וכו ןועמש ר"א 'וכו המדק ץראה לולכשלו
 שייב תערכ אוהו וכו תישארב 'גש ןותחתה הנוב כ"חאו ןוילעה הנוב הי'בקה לבא ןוילעה ךכ רחאו ןותחתה הוב ה)וב
 םימשה תא םיחלא ארב תישארב ז'פ םימשח תכאלמ 'סב ןוליפ שרפמ ןכו ץראה כ"חאו תליחת וארבנ םימשהש
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 םשב והבא 'ר רמאד הממו ,דויב ארכנ אבה םלועה םא אהב ארבנ הזה םלועה םא ןיעדוי ונא ןיא ,ומלוע תא
 ןטמלמ חותפו ויררצ לכמ םותס הז אה המו ,אהב ארכנ הוה םלועה יווה םארב 'הב םארבהב ןנחוי 'ר
 רצה ןמש הזה ןולחהו ,תולעל ןידמוע ןהש ומר הלעמלש הזה וצקועו ,לואשל ןידרוי םיתמה לכש זמר
 הפופכ ןתמוק םיעשרה ןה ךכ הפופכ ותמוק הז דוי המו  ,דויב. ארבנ אבה םלועהו ,הבושת ילעבל זמר
 6 לילכ םילילאהו רמוא והמ (וי ב סש) 'וגו םדא תוהבג חשו ד"הה אבל דיתעל תורידקמ םהינפו
 תא ה"בקה ארב העיגיב אלו למעב אל] ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר םארבהב : (חי םש םש) ףלחי
 הימת ול רמעו ודבעב ףזנש ךלמל ,םארב אהב םארבהב ,ושענ םימש רבכו י"י רבדב [אלא ומלוע
 אי רמוא רועילא יר עשוהי ירו רזעילא יר : (אי וכ בויא) [!תרעגמ והמתיו] ופפורי םימש ידומע ךכ
 אכה ןמ הל יתיימו ץראה ןמ ותיירב ץראב שיש המ לכ ,םימשה ןמ ותיירב םימשב שיש המ לכ

 ךלוס לכס 'פ םלקק טכדע ,יי .סי'כ סיעשי יכיכע 'קלי ,(ד"פס) סייעט יכ סיעשי 'קלי 8 :עיי שכ עוקלי 7 :99 75 לי 6
 : 'כ דימ סעש ,(99 75 לעוז טכדמ) סע כ"ע םלקק טכדפ ,(כ ינ)

 .מכאח [ארבנ | מ (םש) י'אפד םלועהו ,ך . .םאו ,'א [םלועה םא | פד 'הב :מיח"א א'הב | (םש) יכא ם ןיאו 1
 | מד אי'הב אבה םלועהו (מ דיויב ז"'העה) דויב ארבנ הזה םלועה םא וא ₪ ,(סש) יאחפ [דויב | פד יל
 .מכ המותס | מאפ יל כ וז [הז | מכח המ | מ וארב איהב | יוה | (םש) יכַא רמא [םשב 2 | (םש) ו הממ
 ,אזופ [הלעמ לש הזה וצקועו | י'אד הט- :/כפ [ןטמלמ | מכ החותפו | מכח ןידדצ 8 | (םש) ו חותפ
 ('א םהש) ןהש [ןידמוע ןהש | | הלעמלמ ולש ץקועהו ,מכ (הלר) ןלעמלמ הזה וצקועו ,(םש) י . . ץקועו
 | מיא 'ל ןה | מיכְד המ .?אפ [המו | ל ילעבלש [ילעבל* | יכ ןמ 4 | ד םידיתעש :מיכאפ ןידיתע

 והמו | | מכ'א םדאה | להשו [השו** | | אבה םלועל [אבל דיתעל | | | ' תוריחשמ [תורידקמ 5 4
 | ויפ יל ושעג--היכוב 'ר6 | (םש) ו הירתב ביתכ המ ,ב"ל ןכ רתב ..והמ ,א כ'חא ימוא והמ ,פ 'מוא 1
 למעב אל .?אחְד אלא . . . איב (ך עגי אלבו) *אז] עגיב אלו (ך למע אלב) למעב אל [ "ל אלא--אל* '

 אהב [םארב אהב םארבהב | כ ל ;א רבכו ושעג םימש [רבכו 7 | ליל ,?א אלא הי'בקה ארב העיגיב אלו
 | ל יל [ותרעגמ והמתיו* 8 | אחפ המת | אחד - לשמ ,'יכפ ךלמל | יפד 'ל .כאזה םארבהב ,?ך םארב .

 יתיימו ץראה . .לכ ,[מי ץראה ןמ ותיירב ץראב שיש המ לכ [םימשה--לכ 5% יא [רמוא* | ₪ יל עשוהי---יר :
 המ לכו :פ ץראה . . לכו [ץראה--לכ 9 | כא [?א תומוהת לכו םינינת] ץראה ןמ 'ה תא וללה אכהמ הל
 | יכפ אכהמ | פד היל | א 'ל אכה--יתיימו | מיכא םימשה ןמ ותוירב םימשב (כ%א שיש לכו) שיש
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 ו .
 שיש תבתכש הירכז יבר ךיניעמ רפע הלגי ימו ,479 דצ איח א'הגאו 'א ויכק י"הבמ 'יעו אנשילד אריגש י"'ע תפסונ
 ןאכ .אבח םלועה םא 1 : תיב תביתל התוא הנישו היב תבית ןיבה אל רשא ןורחא ידימ הפסוהו תונתשה רי'בב ןאכ
 ב"'הועה םאו 'הב ארבנ ז"הועה םא ןיעדוי ונא ןיאו רבכמ ספדנש םילהת ימב היכו ,נ'חעו םירפסה בור ייג יפל עוטק ןושלה
 יאו א'הב ארבנ הז יא ןיעדוי ונא ןיאו 'יגה ימלשוריבו ,'וכו ירה םארב 'הב םארבהב "וכו הלא 'אנש הממ 'יב ארבנ
 עדוי יניאו םש תוחנמב ןושלה םיכסמ גי'חב יתנייצש תרחאה 'יגה םעו ,רייספב 'יעו 'וכו אלא דיויב ארבנ םהמ הז
 רמוא אוהשכו שרדה ןונגס םשו ,י"הב ב"הועהו ד"ויב ז"הועה םא י'הב זיהועהו דיויב ב"הועה םא

 .הז אה המו2 | :16 דצ ליעל י"מב 'יעו וכו רמוא יוה םארב "הב אלא םארבהב ירקת לא םארבהב 'וכו
 העשמ ןלעמלמ הדוקנ ול שי איה המ לואשל ןידרוי ןהש םלוע יאב .לכל זמר ןטמלמ הותפ א"ה המ ישוריב
 ויהי ךכ ףופכ ד"וי המ הבושת ילעב לכל חתפ חתופ ךכ דצ לכ מ חו תפ א'ה המ ןילוע ןה ןידרוי ןתהש
 םינושארה תרות יד א'ע א'פ הליגמ ישורי עיייעו 'וכו דוד הארש ןויכ ןוקריל םינפ לכ וכפהנו ןיפופכ םלוע יאב לכ

 'וכו םידרוי םיתמה לכש זמר ןטמלמ תחא הדוקנ ד"וי המ םש רייספבו ,םותס 'וכו םהלש א'ה אל היה
 םהל שיש הבושת ילעבל זמר ךצ לכמ הותפ א'ה המ 'וכו תולעל ןידיתע םהש זמר ןלעמלמ תחא הדוקנו
 הטמלמ החותפ א''ה המו ב'מ םילהת 'מבו ,ש"אמר תורעהב שייייעו 'וכו םינפ לכ וכפהנו 'וכו ףופכ דיוי .חותפ חתפ
 ב"הועהו םיתמה תייחתל זמר הב שיש הציקע התואו רבקב דרוי וב ארבנש המ לכ ז"הועה ךכ הלעמלמ המותסו
 ב"'הועל תוקורקריו תומכרוכמ תויהל ןידיתע םיעשר לש ןתמוק ךכ הפופכ ותמוק ד"וי לש וקסיע חמ דיהיב ארבנ
 ינפמ י'הב ז"הועה ארבנ המ ינפמו םש תוחנמבו ,תואחסונה וברעתנ םשו ,'וכו דוד הארש ןויכ 'וכו חשו ינש
 לע שיימ 'יעו 'וכו אגאת היל תיא טימו 'וכו היערכ אילת טיימו יוכו (ויתחתמ חותפש י"שריפ) הררסכאל המודש
 רעלעמקנעד עשידויטלא ורפסב יבכרה א'רו 'י הרעה רילקה א"ר תודלותב ריייש 'גה שרדמה ימיב א"ה תוא תנומת
 : 19 דצ 'וכו קיטאממארג 'רבעה רוצ עגערטייב ורפסב רענילרב א'רו 122 דצ שח ןיצאגאמ ע"מבו 118 דצ
 ם ד א תוחבג לבא ,חשיו סייט ליייכבו ,םירפסה ראש ייגכ ח שו יתהגהו ,ןכ 'ג טיי יר 'קליבו ,תוריחשמ .תורידקמ 5
 כ"הלמ ןאכ שבתשנש רשפאו ,ם דא ה בותכ ארקמבו ,יב אי'יכו פ"יכבו תומוקמה ינשב 'קליבו םיסופדב םג 'יגה
 הרעגבו תפיזנב םארב אהב םארבהב שרוד .םארבהב 6 :םדא תוהבג יניע א'' קוספ םשו םדא השיו יט קוספ םש
 ס"'ביר םשב ב"ר שררדכו 'וכו ףזנש ךלמל לשמ ונורגמ אצוי אה תוא ולאכ קעוצ קר הלמ איצומ וניאו רעוגש םדאכ
 םשרנ הז שוריפמו) םארב הפיזנבו הלהבב םארב אהב שרפמ י'כ ר"ב 'יפבו ,ותרעגמ והמתיו והזו 'וכו *** רבדב
 םככעו הלהבב ה'בקה םפזנש דע העש לכ ןיכלוהו ןיחתומ ויהש (הפיזנבו הלהבב 'יפ םארב א'הב 'ב אייכ ןוילגב
 תרעגמ להבנ הימת ותפיזנב ובכע ול דמעו יאדמ רתוי וינפלמ ךלוה היהש ו דבע ב ףזנש ךלמ ל לשמ
 תפסוה האצמנ כי'יכבו ,םש +'מבו 87 דצ ליעל ייעו ,כיע היבקה לש ותרעגמ והמתיו ופפורי םימש ידומע ךכ וינודא
 ליעל י"מב 'יעו (!דוקנו המת אתיא ח'יכב .הימת 7  :והובו והות ןושל םארב יהוב 'יפ םארבהב רפסה ףוגב
 סרחל רמואה דע םינוש םיונישב רמאמה לכ קתעוה םש תלהק ימב .'וכו רזעילא 'ר 8 :ינא הימת הדב 18 ךצ
 הנתשנ בימ תלחק שרדמבו ,ץייאנתלש תיילהוק ש"ררמב רפסה ףוגב לייכב ןאכ ןמסנ רמאמה שארבו ,חרזי אלו
 םימשה ןמ 'וגו וללה ינש אדה ןמ הל יתיימו םימשה ןמ ותיירב ץראבו םימשבש המ לכ רמא דח י'רו א"ר שרדה

 3 הָמח

 ו ירכא רה יסייושיישה
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 : (םש םש) ושענ םימש רככו ( גל םילחת) י*י רבדב אלא ומלוע תא ה"בקה ארב העיגיבו למעב אל ךכ
 והמ הדגא לעב התאש ךילע יתעמשש ינפמ ול רמא ,ןמחנ רב לאומש ירל לאש האישנ ןדוי יר
 היב לע הנוממ ול ןיאש םוקמו םוקמ לכ ןיא ול רמא ,(ה חס םש) ומש היב תוברעב בכורל ולוס
 ימ ךכ ,הלש היב לע הנוממ הנירמב סטסב הכנא ,הלש היב לע הנוממ הנירמב סוקידנא ,ולש
 ירל תילאש ,ןיחכתשמ אלו ןירבומד יוא רמא ,ומש היב ומש היב היבקה ,ומלועלש היב לע הנוממ
 96 היבקה ארב וללה תויתוא יתשב (ד וכ היעשי) םימלוע רוצ י*י היב יכ אלא  ,ךכ רמא אלו רזעלא

 סילקס טכדפ ,ינ ייפ כ'פ סנינס יטוכי .'ז "יפ ם'כ סילספ יכיכע 'קלי ,ד"5טס 'כ סילסס 'קליפ | :כ"טו 99 5 ליע 1
 :(י5 עיק) 6יכפ יסנכ 6סקיספ .סט יכיכמ 'קני ,סט סילספ קלי ,עיי כ עוקלי 6 |: יכ עיכ סוסנמ ,'ג "יס דייק

 רבדב | פ העיגי אלבו למע אלב .. ארב ךכ ,יכ?אְד ומלוע . .ארב (?א עגיב ,* עיגיב) העיגיב אלו ..אל ך3 1
 !'ך איישנ ,ואפ [האישנ | ך יל .מי הדוהי ,כאפ [ןדי 5 | י'אפ 'ל רבכו | ?אָד ושענ םימש ₪ [ייי
 'מ'א [הדגא | םיכא יל ,ך רמא ,פ [ול רמא | יינמחנ | םיכ הילייש ,אְָד הילאש ,פ [לאש | מ אישנה
 | ך -- שיא [הנוממל | יכַא ןיאש [ול ןיאש 8 | ףְד ביתכד (והמ) יאמ :מיא [והמ | יכפְד הדגה
 .עאל סוקירגא [₪'ך סוקידגא* 4 | ₪7 תיב ,(רמאמה לכב) י?א איב ,(רמאמה לכב) כ הייב .טרב'א'ד [היב
 'פ'ך [הלש | ע'אפד תיב ,(ךומסב ןכו) מבד [היב | מ סוטסגב ,כ סטס הבגא ,!י סוטיגנא .פד סוקידנא
 סבגא ,?א סוטסכגא ,*א סוטסבבגא ,"ן) סטסאבאגא ,ן) סטסאבגא ,"ן) סטסב אבגא [סטסב הבגא | מיעכאְד ולש

 [היב 5 | מיכ'אד ולש ד [הלש | ך תיב | א הנידמבש | מ סיקידנא ,' סוקירגא ,ך סוטסוגא ,?ף סוטבגא ,1ךסוטס
 לש תיב לע [ומש היב | מ יל :פ . . יוח [ומש היב | .י היבקה לש ומלוע ,מכ םלוע לש | ייל .פד תיב
 | ל ןיחכשמ [מיכ?אפד ןיחכתשמ* | יפ יו | ך ל"א [רמא" | כפ יל ,מו?א ומלוע לש (מ היב) איב ה"יבקה ,ך ומלוע
 | יאד יל .ם (פש) יכ"אחפ [וללה | לומלוע [םימלוע** | יכאד ןכ :פ [ךכ 6 | כ תיליאשד .מ?א תילאשר
 פעיי אל ינש העיגי ילב ומלוע תא ה"בקה ארב ךכ ויפ תא ץמוק אוהו ויפ ךותמ םדא איצומ תויתואה לכ אלא
 העיגי ןהב שי תויתואה לכ .יכ .העיגי אלב רמולכ םארב א'חב בוט חקלב שריפ םירמאמה ולא י'פעו ,עגיי אלו
 תיב שרדב רמאמה ללכנ םש םילהת 'מבו ,'וכו ללכ עונינ הב ןיא 'ח לבא םיתפשו ןושל עונינו הפה תמיקע ןתאירקב
 ארכנ המלו 'ןכו םארב א'הב אלא םארבהב ירקת לא םארבהב 'וכו ינש א'תב ארבנ ז'הועה 'וכו םימלוע רוצ 'ה

 ב ךכ ןושל תצירח אלו םיתפש שוחיר אל הב ןיא ויפ ךותמ האיצומ םדאשכ איה המ ךל רמול א'הב ז"הועה |
 טארבהב 'וכו  תודלות חלא ינש ולכ םלועה ארבנ וכש יוכו חיבקח לש ומש אלא א''ח ןיא םש ע"'רד תויתואבו ,'וכו למע
 התא ןאכמ 'וכו א'הב אלא םיארכנ ןיא שדחתהל דיתעש ץראו םימש ףאש ןינמו םארב א'הב אלא םארבהב ת''א
 וארב אלש ב'תוע לש תירחא השעמב אלו ז'תוע לש תישארב השעמב אל היכקה ינפלמ העיגי התיה אלש דמל
 ר'סב אתיא ןכו ,'וכו ונושלבו ויתפשב ןה שיגרמ אוה ויפמ ןאיצומ םדאהשכ תויתואה לכש 'וכו א'הב דבלב 'וכו אלא
 ץראו םימש ארב י'ה תואב 'וכו אלא סארבהב ירקת לא םארבהב 'וכו םימשה תא ה'כקה ארב תחא תואב םש תישארבד
 אבוה םש ק''ררבו ,דייויב ארכנ ב"הועהו 'וכו א'תב ארבנ ז"הועה ךומסב ונינפלש שרדה דגנ אוהו ,'וכו ב"העהו ז"'העה
 נ"'חַעו ךימסב ספות בותכ לייכבו ,וכו העיגיב אלו ,רכו אל ךכ 'וכו תשפות הניא וז אהו ןושלה תא תושפות תויתואה לכ
 ןמקלו םיסופדב םג סי'ביר םשב ב"ר רמאמב הטמל ןושלה ןכו .'וכו רבכו יי רבדב 1 :28 דצ ליעלו 660 דצ ד"'ח ל"'תמעו
 ,'וכו ולוס ביתכד ןיד והמ נ/בשרל לאש איישנ ןדוי 'ר םש ימלשוריב .האישנ ןדוי 'ר 2 : 19 דצ ליעל 'יעו ל"יכב ז'כפ
 יר הינימ אעבדכ סש תוחנמב רחא שררו .ומש היב בותכש והמ נ'כשר תא לאש אישנה הדוהי 'ר דייק םילהת ימבו
 םשה טמשנ וידבו ,'וכו ונוחטב הלותה לכ ל"א םימלוע רוצ 'ה היב יכ 'וכו וחטב ביתכד יאמ ימא 'רמ האישנ הדוהי
 ןוכנל שרפמש ומכ ולש ('הלשממה לע .ולש היב לע 8 :  וירחא וסיפדה ןכו האי שנ אדוי 'ר היגה כ"מבו ןדוי
 :פוקמו םוקמ לכ ךל ןיא ימלשוריב הייכו .602 דצ סיורק לצא פעל 'יעו הלשממ הייב טייכ ר'ב 'יפ ףוסב ןיטוקילב
 ג םדא ןיאש 'וכו ךל ןיא םילהת ימבו 'וכו ת"בקח םלוכבש היב לע הנוממ ימו ולש הי ב לע הנוממ וניאש
 תכגא 'וכו סוקידגא גיל ישוריבו םשו) 'וכו ה"כקה לוכיבכ ומלוע לש אייב לע הנוממ ימו ולש אי יב לע הנוממ
 םש שריפ אוהו ולש אייב לע הנוממ ול ןיאש ונינפלש רמאמהב יכ ג'מ תישארב ן"'במרב סרוג ןכו ,('וכו סטסב
 תתארוהש ר''פדב ספדנה ר''ב ייפבו ר"פד שרדמבש 'יגה י"'פע יתהגה ןכ .סוקידגא 4 :  תוועח לעו הקעצה לע אייב
 תאבוהו סוקירגא יעב ךורעה "יג כ'ג איה ('בו 'א א'יכבו) ל"יכבש סו קיר ג א "גהש ףאו ,(?יילב חלשממ רש
 ותוא איבה יכ (ךורעה לעב) ןואגה ינפל ןמרזג העטומ רפס סוקידגא 'ע הנוהכ רתכ 2 בתכ רבכו ,םש ן"במרב
 עישומ ונינעו ידב אוה יכ קדצהו תמאהו 'וכו ןגוהכ השע אל (ני'חעו סוקידנא לי'ר) ןייונ 'גל ארוקהו יוכו 'רב 'רגא יעב
 תייכ) 'וכו ןינומגהו ןיקידגאו ןיסכוד תוברל ןינמ (רמתב הלעא יתרמא 'פ ר"'שתש) הארת בושת יכ ירבד ונמאיו 'וכו ברו
 לש .תלש היב לע : 258 רצ זי קלח היימב סעלרעפ 'חה רמאמב ייעו (ןיקידנאו שבתשנ אנליוו 'דבו ,םש וי'דב ןיקידגאו
 היבלע סימעפ 'ב ןכו ,תחא הביתב איבלע הז רמאמב םימעפ 'ד בותכ 'ב א"יכבש המיתו ,תשבושמ ו ל ש 'יגהו ,הנידמ
 תומוד (ם"'מב סטסב רפסה 'יגש רשפאו) ליייכבש וז יגלו ,הלשממ רש םש כי'ג ןינעה יפל .סטסב חבגא : יריכמ יקליב
 חכומ תואסריגה ולא לכמו ,א"אב אבוה ןכו סטסבאבגא סירג ךורעהש בתכ ג'יר םגו ,םירפסה .בורב תואסריגה
 יג םש ן"במרבו ,595 דצ םש ףעל 'חה איבהש (*י"'מל אל םגו םיסופדב 'יגהש ומכ סוטסוגא םש לא שרדמה ןווכ
 תי יכ ומש היב םש ימלשוריבו ,ומש הלשממהו זועה ומש (*חיב קריחב היב ירק .וכו ומש היב 5 :סוטרגא
 16 דצ ליעל י'מב ייעו ומש איב אלא היב ארוק יהת לא אהמתא ומש היב רמאנש םילהת 'מבו ,ומש (הי יב לי'צו)
 תיליאש ינמחנ רב שירל אישנה י"ר רמא םירבד תבחרהב סש םילהת 'מב  .'וכו ןידבומד יוא רמא :ריעה ימ הידב
 ארב תויתוא יתשב אלא ןכ יל רמא אלו רזעלא 'רל תיליאש ןיחכתשמ אלו ןידבומד לע לבח יל ןירמאו אימיכחל
 א ןכ שרד היה אל ךבר רזעל יבר ל"א םש ימלשוריבו ,םארב הי'יב 'וכו היב יכ ינש תומלוע יתש הי'בקה
 סשב וה ב א 'ר וינפלש רמאמב 'ג םשו ,(הנמלאה הידב 2 דצ ליעל י"מב 'יעו) וכו םיביב סוקמב ןיטלפ הנבש
 ןיאו וכו היב יכ אמעט המ ד'ויב דחאו א"הב דחא ב"הועתו ז"הועה יומלוע יתש וארבנ 'ויתוא יתשב ןנ חי 'ר
 אנש יאמ םש תוחגמבו ,םש רי'יספב 'יעו 'וכו יוה םארב א"הב םארבהב 'וכו תודלות הלא ביתכד המ ןמ אלא 'וכו ונא
 ךב ר תלמ םש ימלשוריבו ,'וכו תומלוע ינש ולא יאע לי א 'ר רב הדו הי 'ר שרדדכ הי ביתכ אלו היב ביתכד

 %) 8/8 *) 20006  ל) 0600016. *) הֶיב
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 ₪ עשוהי 'ר רמא [םארבהב] :(ג חכ גויפ) 'וגו ומע דחפו לשמה שיקל שיר רמאד ,םינויליעה ןמ
 ןב עשוהי 'רד הרה לע הירזע 'ר ,(דימעהל דיתע היהש) םהרבא תוכזב ,םהרבאב םארבהב החרק ןב
 ליבשב ,המ ליבשב הוה סוקנאה לכ (\ ט הימחנ) 'שרפ ילוכו ךדבל י"י אוה התא דיהה החרק
 םיהובגה םירה ןדוי 'ר רמא .(ז םש םש) 'וגו םרבאב תרחב רשא םיהלאה י'י אוה התא
 8 וארבנ המל םיהובג םירה םילעיל םיהובגה םירה אלא ןאכ 'תכ ןיא םילעיה (הי דק םולחת)
 סינכמ ה"בקה תותשל תשקכמש העשבו היחה ןמ הארייתמ איהו השת וז הלייאו ,םיליעי ליבשב
 (םשסש) םינפשל הפחמ םיעלפ ,תחלובו תעמוש היחו הינרקב תשקרקמ איהו תיזות חור הב
 אמט רבד ליבשב םא המו ,ונלכאי אלש חרופ אוהש העשב ףועה ינפמ הפקש תוחת ןיגמ אופט ןידה
 י םשב והבא 'ר םארבהב :אהמתא המכו המכ תחא לע םהרבא תוכז ליבשב ,ומלוע תא ה"בקה ארב
 10 ןושלה תא ספות וניא הז אהו ןושלה ןישפות תויתואה לכ הו אה המ ,םארב אהב ןנחוי יר

 יפ סנכ סיכיטס ליש | ,3/5 "כ ס'פ סנכ סיכנד ,'ס "כ 3"יפ סנכ לנדעב ,('ס 'ג) 0"פ ספקיספ ,3"פ '"פ סעכ יכפס 1
 די'ק סילסס יכיכע 'קלי ,נ"קספ 'כ סילספ 'קלי ,סט עוקלי :'\ "יפ עגיו לעוסנפ ,גי" 'יכ סט ביפ 6נוסנס ,(ס"'* 'ג) סניפ5
 : 3 "יק ע"פ לפועט טכדמ ,סע סיפספ 'קלי 4 :ו'ע ייפ דק סילספ טכרפ ,'ד ייק ךל ךל זי"ע ייק םיטסכב במ סעופנפ ,ט" "כ
 :': "סם םיטסכנד סנכ כדק ,'פ פוס עיכד םויסוס ,י6 ייפ כ"כ סילסס עכדע ,סט םיטסככ כ'ע סעוסנפ ,סיי זפכ עוקלי 9

 םולש השוע ['וגו | %ל ילעה ןמ ייח 'שנ 'אב ייו ןינותחתה ןמ רצייו ,פ םינותחתמו םינוילעמ ,יכא'ד םינוילעה ןמ 1
 טהרבאב | ךל 'ל [כא"ל סארבהב* 2 | א םולש ייכירצ ייגוילע 'יפא ,ך לאכימ הז דחפו לאירבג הז לשמה ₪ . כ וימורמב
 | א עייפמ :מ'אְד רמא ₪ :₪ [הירזע | 'ל דימעהל--היהש | םפֶד לש ותוכזג .מיכא [תוכזב | מפ יל
 | ₪ םאבצ לכו םימשה ימשו םימשה תא תישע התא ,יָד םהב רשא לכו 'וגו תישע התא ['שרפ ילוכו | יל ד"הה 8 | אדה
 םירה [םילעיל--םירחה 4 | משא יל המ ליבשב | מ (םילהת) יכ םיקנואה .א םוקנאה ,שך סוקנואה ,' [פוקנאה
 םירה אלא ןאכ 'תכ ןיא [כְך םילעיל ,פ םילעיה] םיהובגה םירהב ,) םילעיל אלא ןאכ ביתכ ןיא םילעיה םילעיל םיהובגה
 הליא | מכך םילעיה .יעאםפםילעי 6 | ייל ,מכאךםיהובגה ,ץ [םיהובג 5 | מיכאפ" םילעיל (פ אלא) םיהובגה
 /מ?רך"ע'אד השיית ,י איה השת .'רב"אפ [השת | ד וז הלעי המ ,?ך תאזה הלעיה ,?א תאז ...מיכ'א וז הלעי נע וז

 | כ .. איהשכו : מיאפך תשקבמ איהש ,ע [תשקבמש | כיל העשבו | "א הארייתמו | ע החכ ששת , השית

 | י תשקשקמו ,*א תשקשקמ איהו , תשקרקמו | פ תיזאזת | ?אכפד לש ₪ .םיע'א [חור 7 | א ןימזמ [סינכמ
 | ך ןיגימ [ןוגמ" | ₪ ןפש [אופט 8 | מיאפד הלוק = .ע [תעמוש | ך היהו :מיכא היחהו .עפ [היחו

 לינשב 9 | עד יל :מיכאפ [פא | | א ונלכאיו וילע שוטי ,ל ונילכאל [מעכפד וגלכאי* | ירעכאפ אפקש
 יה המ | יפְד 'הב ,כ י'הב ,א איהב 10 | כ קידצה ותוא [םחרבא | י ותוכזב ,מיכא פד לש ותוכז ,ץ [תוכז | ייל
 תא/פ [ןושלה | !ך תוספות ,'כא תושפות ,ך ןיספות ,פ/ [ןישפות | פ לכש | פ יל ,א וז אה המו ,'ְך הז 'ה המו ,י הז
 | ם יל תא | א תשפות ,כ סספות ;פ שפות | כא הניא | 'א וז איהו .ך הזו .כאפ (ייחו ,איהו) יהו | רכאד ₪

 לשמה 1 :'וכו ןלעמלמ המשנו ןטמלמ םדא ארב השע המ םש ב''מ 'וחנתבו ,נ"חעו םינותחתה ןמ המדאה ןמ רפע "יגה ריייובו
 םש ירפסבו ,םולש ליבשב םינותחתה ןמו םינוילעה ןמ םדאה תא ארב ה''בקהו ,וימורמב םולש השוע דיפו .'וגו ומע דחפו
 לודג ירוח רמא ארפק רב 'ט 'יס שיר םש ריייובו ,'וכו םולש השוע 'וכו לשמה ינש ול םיכירצ םינוילע ירהש םולשה לודג
 ומע דחפו לשמה ןאכ איבה טייִכ ר'ב 'יפבו ,'וכו םולש השוע ד'הה םולש ןיכירצ 'וכו םהל ןיאש םינוילעה םא המו םולש
 ב''מ אמוחנת לא ןוויכו ,'וכו םולש םיכירצ םינוילעה וליפא וימורמב םולש השוע לאירבגו לאכימ הז אמוחנת שרדמב
 ר'מבבו ,'וכו סולש השוע לאירבג הז דחפו לאכימ הז לשמה 'וכו רמוא הנח רפכ ןמ בקעי 'ר אתיא םשו גי 'יס תישארב
 ייסופדבש תופסוהה תועבונ ריב ייפמש ל"'נו ,יתנייצש תומוקמה ראשב ייעו 'וכו לאכימ הז לשמה יוכו ןנחוי ר"א םש
 ר'א םארבהב א'ד זייט ייפ םש במ אמוחנתב .םארבהב : 'בו 'א א'יכבו (כ"מעו 'וכו לאירבג הז לשמה םש שבתשנו)
 ומלוע תא ה"'בקה ארב אל ן דו + ר"א םש םילהת 'מבו ,םהרבא לש ותוכזב םארבהב תויתואה ןה ןה םהרבאב אפילחת
 האר הז לע המת התא םא ןדוי רי'א םש 'ג כ"חאו ,םהרבא לש תויתואה ןה ןה םארבהב "וכו םהרבא תוכזב אלא
 ןמ טמשנ לי'יכב .םיהובגה םירה 4 : ('אשמו חרוט .סוקנאה 8 :'וכו םירה םא המו םילעיל םיהבגה םירח ביתכ המ
 םילעי ל ביתכדמ םילעי ליבשב וארבנ םירה שרודו ,תונטק תויתואב רפסה בתכב ןוילגב םלשוהו םילעיל .דע םירה
 ,ב"'כא םילעיל םיחובגה םירהב השק ןושלה וי'דב םגו ,קיידמ וניא םירהו ,רה 'ע ךורעה ייג 'יפל ה"'כו ,םילעוה אלו
 אלא כ'כא םילועל םיהובגה םירה 'יגה 67 דומע לודגה ימבו ,ג"חעו וירחא וסיפדה ןכו םילעיה 'וכו םירהב היגה כ'מבו
 םילעיל םיהובגה םירח ביתכ ןדוי ר''א אתיא לאומש שרדמבו .'וכו תשת וז הליא םילעי ליבשב םיהבגה םירה םילעיל
 יקליב חז רמאמ ףסונ םשמו) 'וכו דליל השקתמ איתו םיפופצ הירבא וזה הליאה יול ןב ןועמש 'ר םשב יול 'ר 'וגו

 היבקה המ 'וכו םימ תשקבמ איהו םישת הירבא וזה הילאה ל"בשר םשב יול 'ר (ונינפלש רמאמה עצמאב ם
 איהו תיזזת חור הב סינכמ 'יגה ג'המבו ,'וכו תשקרקמ איהו המוהמ לש חור הב סינכמ .תיזזת חור 7 :'וכו תשוע
 ל"תמעו תיזזת 'ע סיורק לצא פעל 'יעו הינרקב תשקמו הילגרב תשקמ תיזזת חור הב סינכמ שיימבו ,'וכו תרקרקמ
 םגו .'וכו תעמוש הער היחו שיימבו ,תחרובו תעמוש היחו ג"'המב היכו .היחו :שיק יעו רקרק יעו שקרק יע
 שרפמ .ןיגמ אזפט ןידה 8 :  לידר ייחו מיידיב "עו אי הו והיגהוה הי הו שבתשנ ו"דבו ,היחו אתיא רי'פד 'מב
 ייעו) אפיכ יפיקש 'גרתמ עלס יקיקנ אזפט 'ימגרתמ ןפש 'וכו הפקשה תחת ומצע ןיגמ ןפשה ותוא א'וכ ר"'ב 'יפב
 ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,לעפתאא ןינבמ םיסופדב ןיגימ 'יגהו ,אפיכ תחת ןיגמ א"ל דוע םשו ,(טיי 'ז 'יעשי
 האב הז 'יפמו ,ונלכאיו וילע שוטי אלש ןשי אוהש העשב ףועה ןמ ארייתמש עלפה תחת ןשי הז ןפש שרפמ
 דוקנ ל"יכב .םארב אהב 10 | :ינג םע ןנגו ןיג לעפ ףילחהו ןשי  ןיגימ כ"מב 'יפ ןכו  ,'בו 'א א"יכב הפסוהה
 האירקב הרבח םהל שי  .ןושלה ןישפות : אהב ארבנ ז"הועה םא 109 דצ ןמקלו 'וכו הז אהו ךומסב ןכו ,ירצב אהב
 הברה םהל שי ייגה א'יכ ר'ב 'יפב ןכא ,טייכ ר"'ב שרפמ ןכ) תורקהל איה החוג הרבה הל ןיא א"הה לבא
 ןאכ י'ה לש וקסע המו םארב "הב יר  םשב והבא ר'א םש ב'מ אמוחנתבו ,(וכו 'תאירקב העיגי

 1) 4ץא6-
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 וניאו ארבנו הלבו תמ תודלות ול שיש ימ לכ ינת :לטלש תוילנרמ וליא רמא שיקל ןב ןועמש
 יפלכ יר םשב הירוע 'ר  ,ארבנ וניאו ארובו הלב אלו תמ אל וניא תודלות ול ןיאש ימ לכו ,ארוב
 םיהלא ארב תישארב ינש ןה [ץראהו] םימשה תודלות האור התאש המ לכו ,רומא רבדה ןלעמל ח

 ישילשב ,0 םש םש) 'וגו עיקר יהי םיהלא רמאיו םינויליעה ןמ ארב ינישב ,(א א תישארב) 'ונו
 יהי םינויליעה ןמ ארב יעיברב ,(אי כש פש) 'וגו ץראה אשרת םיהלא רמאיו םינותחתה ןמ ארב 5

 תא תוארבל אב ישישב ,(כ םש םש) םימה וצרשי םינותחתה ןמ ארב ישימחב ,(רי סש סש) תורואמ
 סולש ןיאו תחא הירב םינותחתה לע םיכר םינויליע  ,םינויליעה ןמ  ותוא ינא ארוב םא רמא ,םדאה

 דיהה םולש ליבשב םינותחתה ןמו םינויליעה ןמ וארוב ינירה אלא ,ןכ םג םינותחתה ןמ םאו ,םלועב
 ( ב םש) םייח תמשנ ויפאב חפיו ,המדאה ןמ רפע םדאה תא םיהלא ייי רצייו

 :66 דל לעכל "ע7 | :+"ט "יס םיטסככ כמ סעוסנפ ,'ע ייק ע"פ סנכ סלקיו 4

 [אלו | יח אל .כאם וגיא [אל וניא | 'י' הדלת 2 |  יראפהלכו | א רוית ,ך"ינת .,יכפ [ינת]
 | י'ראפד הלעמ :כ [ןלעמל 8 | | ל אפלכ [יפלכ** | א יול ₪ [ר סשב | יאפ הלכ | [כאפ וניאו
 ,יכלאד ץרא ['אפ ץראהו* | יכאְך םימש .'אָפ [םימשה | כא המ לכש | י םירבדה ןירומא ,!"ך רבדה רומא

 ןיב םולש השע ומלוע תא החיבה ארבשכ םולשה לודג אתפלח ןב שירא ,' ץראו םימש ארב ןושארב ₪ [ןה ל יל
 | כאְד ץראה תאו םימשה תא ['וגו 4 | "א םינותחתה ןמ ץראו םינוילעה ןמ םימש ארב ןושאר םויב םינותחתל םינוילעה
 | סינוילעה | (ךומסב ןכו) יפ יל .כ וארב [ארב 5 |  םינוילעה | ף יל ,יעיקר ארב ,כל וארב [אָד ארב* | ינשב
 | יששב | כאְד-.םיהלא רמאיו ,יַפ [וצרשי | ל םינותחתמ [םינותחתה ןמ**6 | ָאְד -. םיהלא רמאיו .יפ [יהי
 םינויליע | ארוב ינא 7 | ₪ םדא ,' םדאה ,ך םדא תא ,כא [םדאה תא | ל תורבל :אפ תארבל [אְָד תוארבל*
 | י = םתיניב םולש ןיאו [ןיאו | י םינוילעה םיבר וישכע ,%א . . יינוילע ירה ,ך . . םינוילעה וישכע [םיבר
 סה ,א םינותחתה םיבר) 'יבר םינותחתה וישכע [ןכ םג | יא יל ,ְך ותוא ארוב ינא םאו ,פ [םאו | ימלועב 8
 ינירה | כא 'ל אלא | אפר ימלועב (ך םלועב) םולש ןיאו תחא (פ אירב .?א היריב) הירב םינוילעה לע (י םיבר
 . .ןמ רפע .ך וגו = [סדאה | ךל רציו [יפ רצייו* 9 | יא יל םולש ליבשב | כ ונארבא .יאָפְד ותוא ארוב | כ יל
 | יִכְד םינותחתה ןמ ₪ אפ [המדאה ןמ רפע | כ םייח תמשנ

 ייג י"פע םיסופדב ןכ ףסונ ילואו 'וכו םהל שי םירה כ''ג גילו ונינפלש רמאמה סש איבמו ,ץראהו םימשה םהו
 לטה לע םיחנומ םימ יפיט .לט לש תוילגרמ 1 :  םש יימב ייעו 'וכו ץראו םימש םירה 24 דצ ליעל תשבושמה
 יב ביי הגיגח 'יעו ,ארקמב עיר ול ןיאש םימ ילגא שרפל ל"בשר רמאמ איבמו ,(ייכ רי'ב 'יפ) תוילגרמכ ןיארכו
 הלבת דגבכ ץראהו מ'למ .הלבו תַמ :'וכו םילגא תיילעו וכו גלש תורצוא ובש ןוכמ םימשה ןמ ךשדק ןועממ
 ךלוה רוד 'פ .תלהק 'מכו ,תולביהל ןידיתע ןושאר סויב ארבנש המ לכש (בימפ) אימפ ןמקל ןכו (ר א"נ היעשי)
 ןכו .וכו הלכ וניו ןכו הלכו תמ הכו אינת "גה 'ב רעש הדיקעבו ,הלוב אוה ךכיפל ('ד 'א)
 ןכו ,ארבג וניאו ארובו תודלות ול ןיא ה"בקהש .רומא רבדה ןלעמל יפלכ 2  :נ'חעו הלכ וניאו קידרב
 אבוה ןכו ןלעמל יפלכ יתהגהו ןלעמל אפלכ בותכ לייכבו ,ג"'חעו הלעמ יפלכ 'יגה ק"דרבו םשו ,ר"ב 'יפב שרפמ
 הירזע 'ר רמאמהו ,ןלעמל יפלכ ןללפתמ 'ב 'ח ד'פ תוכרב ישוריה ןונגס היכו ,זיפ ביח ר רמאמ םשה תומחלמב
 .כימב שרפמש ומכ 'וכו המ לכו ןירחאלש רמאמה םע ורבחל ל"'נ ןיאו אתיירבה לע יאקו ע"פב רובד אוה יבר םשב
 -רמול (וינפלש השרפה לע ל'ר) ליעלדא בסומ תודלות הלא לש קוספה רומא רבדה הלעמ יפלכ םש שריפ קחודבו
 םויב רחא ןונגסב שרדה לכ םש בימ אמוחנתבו ,ןה ץראו םימש תודלות האור התא רשא לכו ארבנש המ לכש
 ווקי ישילשב ןלעמלמ עיקר ינשב ארב תטמלמ דחאו הלעמלמ דחא ארב םימי השמח ורייתשנ ץראו םימש ארב ןושארה
 שרדה וסחי םשו ,'וכו תזגרתמ ץראה ןלעמלמ ארוב ינא םא ה"'בקה רמא 'וכו יששה םוי רייתשנ 'וכו ןטמלמ םימה
 תמ לכו 'וכו יפלכ שיקל ןב ןועמש 'ר םשב הירזע 'ר אמוחנתה י'פע ןאכ היגהל ןיאו .שיקל שיר םשב הירזע 'רל
 םשב הירזע 'ר םש הדיקעבו סשה תומחלמבו ק'ררב אבוה ןכו ,(412 רצ אח א'חגאבו רעבאב שייר תורעהב ייעו) 'וכו
 ארבשכש םולש לודג אתפלח ןב ןועמש ר'א רמאמה תלחתה םש ןכא ,ט'פ רייוב םג שרדה ונינפלש ןונגסבו .יבר
 תישארב ד'הה םינותחתה ןמו םינוילעה ןמ ארב ןושארה סויב םינותחתל םינוילעה ןיב םולש השע ומלוע תא ה"בקה
 ןמ 'וכו רצייו ד"הה םינותחתה ןמו םינוילעה ןמ וארב השע המ םש םייסמו ,'וכו םינוילעה ןמ ארב ינשב 'וכו ארב
 ןב ןועמ ש 'ר רמ א ןאכ םג אבוה טייכ ר"ב 'יפבו ,םינוילעה ןמ םייח תמשנ ויפאב הפיו םינותחתה ןמ המדאה
 םינוילע ןמ םימש] ארב ןושאר םויב 'וכו םלועה תא ה"בקה ארבשכש םולש לודג (טמשנ ספדנה ייפב) א תפ פל ח
 יהי ינש םינוילעה ןמ [(ט"יכב טמשנו אייכ רי'ב 'יפב הי"'כ) ארב ינשב 'וכו ארב תישארב 'נש םינותחתה ןמ ץראו
 התיה סא חכומ וניאו ,אבר או קיוב בותכ ןכו םש ריעהו ,'וכו ץראה אשדת 'נש םינותחתה ןמ ישילשב עיקר
 יב א'יכב םגש רשפאו ,(ו'זרהמ ייפב 'יעו) ר"יוה י'פע ןכ היגתל ותנווכש וא 'ב א"יכ "יגכ ר"בב וינפל ךכ ייגה
 רשאכו ,םולש 'יכירצ םינוילע 'יפא רי'ב 'יפמ 'בו 'א א'יכב רמאמה ףוסב ףסונש הארנ ןכו ,ר"ב 'יפמ וז הפסוה האב
 רמאמה ךשמה וא אתיירבה ךשמה אוה (המ לכ שבתשנ אנליוו ירבו .ו"'דב םג הייכו) 'וכו התאש חמ לכו רמאמה יתוריעה
 ותלחתב היגהל ןיאש חכומ 'וגו ומע דחפו לשמה שיקל שיר רמאד ונינפלש רמאמה םייסמדמ םגו ,תודלות שי לכל
 'וכו וארב ישילשב 'רגו וארב ינשב 'יגח םשו) םשה תומחלמבו ק"דרב םגו ,ר"יוב "יגהש ומכ 'וכו םולש לודג אתפלח ןב שיירא
 (ןה) םה ץראחו םימשה תודלות האור התאש המ (לכש) לכ ונינפל ייגהש ומכ אבוה הדיקעבו (נ"חעו 'וכו וארב יעיברב
 שרדדכ 'וכו ארב ינשבו .ןושארב וארבנ םהו האירכה לכ םיללוכ ץראו םימשו .'וכו תישארב ינש 8 : וכו ארב תישארב 'גש
 ,ר"יו 'יגכ אוהו ,רכו רמאנש םינותחתה ןמו 'ינוילעה ןמ ארב ןושאר םויב היגה א'אבו .טוקליה ייגכ ל'צ ןיאו ,ליזאו
 אוהו ליייכב הייכ .ןכ םג 8 ; 60 דצ ליעלו גי"'חעו יתחגה ןכ .תוארבל 6 :110רצ ןמקל םג ייע ד'ויב םינוילע תביתכו
 וכו תשע המ תחא הירב םינוילעה לע םיבר םינותחתה ירה םינותחתה ןמ ותוא ארוב ינא םא םש ר"'יובו ,אעיטק אנשיל
 וםינוילעת ןמ 'וכו הפיו המדאה ןמ רפע םדאה תא 'בו 'א א"יכב היכו ,םינותחתה ןמ והזו .המדאה ןמ רפע 9 = : נ"חעו



 1% וב בי השרפ תישארב

 ירד הימעט אסוד 'ר םשב היכרב יר ,המא קיתת רמא והבא 'ר  ,המא םיתאמ תוימ המא האמ המוק
 המא בושחו אצ ,ומא יעממ המודג המא אצוי דלווהו הנש תואמ שש ץראב השוע וזה המקשה והבא
 הירפ ןתת ןפנה םולשה ערו יכ ןיינמ ןליאה ירפו ץראה ירפ ,המא קיתת ירה הנש לכב הצחמו
 םיתעבש היהי המחה רואו המחה רואכ הנבלה רוא היהו 'נמ תורואמ ,(בי ח הירכז) 'ונו
 ץפ שי רטמ ,םימשה תודלות הלא תודלות םהל שי ץראו םימש ,תודלות שי לכל :(וכ ל היעשי) יוגו
 יר ,(פש םש) לט ילגא דילוה ימ תודלות ול שי לט  ,(הכ חל בוי בא רטמל שיה תודלות ול

 : ס"י על וקלי 5 :ז" "ק ' סימקס טכדפ ,('6 יד) ס'פ יסככ 6סקיקפ ייפ 1

 עשת ,י [קיתת | (ךומסב ןכו) :מיכאד יל המא | (סש) יפוק ,יח פוק ,ךמוק .'ךימוק .כא [המוק 1

 אכהמ ,אָד ימע ימי ץע ימיכ יכ אכהמ ₪ :פ [והבא 2 | ל ימעט ,כפ אמעט [ְך הימעט* | (םש) יכא פד תואמ
 [ץראב | 7 השוע איחש :מיאפ [השוע | (םש)יוז .י'א תאזה | ך המקשכ [המקשהל | כ ימע ..ימיכ
 ,(םש) י אמודרג ומאמ ,1' . . יעממ המודרג ,עָפ ומא יעממ המורג המא | %א תוריפ השועו תמייקתמו ₪
 ,7ך המודג המאב ומא יעממ ,כ ומא יעממ אדימרג אדימרג 1א יצחו המא ומא . . המומרג ,%א ומא יעממ אמומרג
 [בושחו** | ?א הצחמ אדימרג ומא יעממ . . המומרג ,!ף הצחמו אדימרג ומא יעממ ,[ השודג המא ומא יעממ
 ,(םש) י יריפ :יפאחפ |ירפ | (םש) ירכפְד תואמ עשת :יא [קיתת | 'א הנשו -, [הנש | ךא יצחו 8 | ל בשחו
 [זך תא] ןתת ץראהו [וגו 4 | א ץעה [ןליאח | ְד תוריפו ,(םש) י יריפו .כאפ [ירפה | 1 תוריפ

 וירפ םותי אלו והלע לובי אל לכאמ ץע לכ הזמו הזמ ותפש לע הלעי לחנה לע בתכו יוגו ,(םש) לכַאְזְד הלובי |
 [וגו--רואו | מי תורואמה | [ף הפורתל והלעו לכאמל ויופ היהו אצי שדקמה ןמ וימימ יכ רכבי םישדחל

 ודלוי םירח םרטב תודלות םהל שי םירה [רטמ" | *אְד םארבהב ץראהו ₪ ,יפ [םימשה 5 | פד רגו |

 | כאפד ימ וא [ימ | ₪ הדלות 6 | ך וגו

 אללו) חיי זמר טוקליה ןוילגב שרפמ ןכו ,תואמ 'ג ירה תואמ 'ב תוימ דועו האמ תמוק תובית יתשב תויממוק 1
 ינש ייגה ר"'מבבו ,(הז שוריפ אתיל רי'פד טוקליבו) 'תויממוק קלחתשכ 'ריפ, (םינמיס ינשב רמאמה םש דרפנ ןוכנ :

 הנושארה ם'מהו המוק 'ק אירטמיגב תויממוק שירדש שרפמ ט'ייכ ר"'ב 'יפבו ,נ'חעו םיתאמ תוימ האמ פ"'וק תויממוק
 אתיא םש ר"יספב .'וכו היכרב 'ר 1  :וירחאלשו הז רמאמ ג'ל אמוחנת ישרדמבו ,םיתאמ ונייה תוימו האמ ונייה
 'ימי ץעה ימיכ ביתכד הנש תואמ שש רמוא לודגה אסוד 'ר םשב היכרב 'ר 'וכו חישמה תומי םה המכו שרדב
 שייייעו)ורמא אבס אסוד ירו היכרב 'ר 'וכו תומי המכו םש םילהת ימבו ,הנש תואמ שש השועה ןרסה ץע הזיא ימע

 איהד ירימגו "גה א"'צ הרעהב שייייעו) אנדס ןידהו רכו ץעה ימיכ יכ ינש הנש תואמ שש (בי'שר תורעהב |
 'וכו ץראב השוע המקש לש ןדסו ןכ 'יגה ר"מכבו ,המקש לש ןדס אוה ןרסו ,ןינש האמ תיש אעראב דיבע (אנרס 1

 ,(המקשה ןדס היל ירק הציצק רחאלו 'וכו יבועב ולדגיש ידכ םתוא ץוקל ןימקש ךררד 'א דיי ןיכרע י'שריפב ייעו)
 , ג"יפ ףוס ןמקל 'יעו הנש ריית ץראב תמייק לכ השוע איהש המקשה אוהו רתויב םייקתמה ץעה ץעה ימיכ יכ שרודו י

 תור 'קליב הייכו ני'חעו 'יסופדה ייג אפידעו ,ליעל אבוהש 'וכו ץעה ימיכ יכ ארקמא ךימס אק ונינפלש 'יגה יפלו
 : וכו ץעה ימיכ יכ 'תכד וחבא 'רד הימעט אסוד 'ר םשב אנוה 'ר ר"מבבו 'וכו ץעה ימיכ אכהמ אסוד רישב ב"ר =
 ןכו ,'וכו המודג חמא ומא יעממ אצוי הזה דלוהו ר'מבב ןכו ,םיסופדה 'יגב תי'לדב המודג היכו .המודג המא 2 .
 דוע התוחפ איהש ושוריפמ עמשמו ,הרצק םש יי'שריפו ה מו ד ג המאב 'וכו המא ןכרוא 'ב ב"ס םיחבז ונינפל ייגה ,

 היה אל ךכיפל 'וכו .המודג המאב ןכראו תקחוש המאב המא ןייבוע 'ז הכלה ו"פ םילקש ןכו ,תמצמוצמ המאמ
 יפו  ,רימאטיז 'ד םילקש 'שוריב ה"כו (ס''דב 'יעו אנליוו 'דבו םינשיה םיסופדה לכב ה'"כ) המודג חמא אלא םש
 יעו םדרג יעו םדג 'ע ל"תמעב 'יעו ןכ השוריפ ה מודר ג וא ה מור ג המא 'יגה יפל םגו ,התוחפ המודג ע"קב
 תופסותב םש םיחבז 'יעו תפסות ייפ ('ב ח'יפ ב"'ב) ןימוריג ול ןתונ ומכ המורג םש שרפמו 'ה םרג 'ע 'יע ךורעה 'יגו ,םרג
 השק םישוריפהו תואסריגה ולא לכלו ,השו ד ג תמא ןאכ 'יגה םעט ןכו תצבוקמ הטישבו המודג המאב היד

 א'דפפ 'ד שרדמב המודג המאב היד השמ ידיבו תייפיב 'יעו הנש לכב הצחמו המא בושחו אצ שרדה
 הצ חמו הדימר ג ומא יעממ אצוי דלוח שרפמו סרוג ט''יכ רי'ב 'יפב לבא ,(רמאמה לכ מ"'דיב טמשנ אנליוו 'דבו)
 עשת ירה הנש לכב יצחו המא הנש תואמ ששל בושחו אצ ולש המאב יצחו המא ןמא יעמב ןילדג תודלו בור
 תואמ 'ו ןלודיג ימי ףא הנש תואמ 'ו ץעה ימי המ ץעה ימיכ ןלודיג ימי 'וכו ימע ימי ץעה ימיכ והמו הנש תואמ
 ויהיש אלו 'וכו בושחו אצ הידיד המאב הצחמו הדימרג ומא יעמב אוהש תחא הנשל ןלודיג רועיש וניצמו הנש

 "יגהו ,'וכו המא תואמ 'ט ןתמוק אהת .םיתמה תייחתל ןתמוקב ודמעישכ אלא הצחמו חמא הנש לכב
 א''ס 'יפ םדוק אבוחש רחאה 'יפב אתיא ןוכנלו ,הצחמו המא שבתשנ ספדנה ר''ב 'יפב א" 'יפבו ,כ'יכב םג אתיא אדימרג
 ,יקינולאש 'ד שרדמב ג"יר תורעהב אבוה ןכו י"שריפ םשב א'אב םג אבומ רצקה שוריפה ותואו ,הצחמו אדימרג כ"ג
 .הירפ ןתת ןפגה 8 : ני'חעו המומרג שוריפ ןה (םש שטשוטמ בתכהו) ל אדימרג תוביתהש עמשמ א"יכ ר"'ב 'יפבו
 ,םיאצוי המה שדקמה ןמ ל"צו .אמוחנתה תחסונמ אוהו (ביי זמ לאקזחי) וכו לחנה לע בתכו ףסונ פ"יכב
 היהו ינש ןינמ הנבלו המח רמאמה םייסמ םשו ,'וכו ולצב יבשוי ובושי ינש ןינמ עי'גו דוע 'יא אמוחנת ישרדמבו
 ייגה 'וחנתבו ,אפרי םלוע לש ותכמ ץחמ אנינח 'ר םשב אחא ר"א םימיה תעבש רואכ םיתעבש 'וכו הנבלה רוא
 רצ ליעלו רעבאב שייר תורעהב ייעו אפרי םלוע לש ותכמ ץחמ אפרי ותכמ ץחמו ומע רבש תא 'ה שבח םויב יתמיאו
 ר"הדא ימיב השועש ךרדכ אלא וישכע השוע 'יהש ךרדכ אל הלובי ץראה הנתנו ושרד יתוקוחב שיר ארפסבו ,7
 'וכו וירפ ןתי הדשה ץעו 'וכו ויתואלפנל השע רכז ל"ת המוי ןב תוריפ השועו תערזנ תויהל הדיתע ץראהש ןינמו
 תודלות .תודלות שי לכל 5  :'וכו חמוי ןב תוריפ השועו עוטנ תויהל דיתע ץעהש ןינמו רי'תדא ימיב התשעש ךרדכ
 רטמל שיה בותכה ןושל תודלותה לע הרומ ןכו םימשה תאירב רמא אלו םימשה תודלות בותכה רמא ןכלו ,ןהמ תואצוי
 םימשמו ,(ו'זרהמ 'יפבו תייפיב 'יעו) חמדאה יחמצ ןהו תודלות ןהל שי לטו רטמ םגו ,לט ילגא דילוה ימ וא בא

 אוה הוש רשפאו) ןה ץראו םימשה תודלות האור התאש המ לכו אתיירבב שירדדכ ללכב תואירבה לכ
 ןכו ,'וכו ותיירב םימשב שיש המ לכ םירמאמה 109 דצ הטמל 'יעו ,(תודלות שי לכל ליחתמה ונינפלש רמאמה ךשמה
 םיעצמא י'ע לבא השע אוה שעיו ארביו רמאש ומכ לכה השע לאהש פ'עא 'וכו םימשה תודלות הלא ק"דרה שריפ
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 אמהש ןויכ ןתאילמ :לע םירברה ורמאנש יפ לע ףא ןמחנ רב לאומש 'ו םשב היכוב 'ו
 ץרפ תודלות הלא ץרפ ןב אוביש דע ןנוקיתל ןירווח ןיא דועו ,ולקלקתנ ןושארה םדא
 תאצכ ויבהואו ןינמ וויז תורואמו ןליאה ירפו ץראה ירפ ותמוק וייח וויז ןה וליא ,'] אלמ תודלות
 9%ךלואו ינמ ותמוק ,(בכ הס היעשי) ימע ימי ץעה ימיכ יכ ינמ וייח  ,(אל ה םיטפש) 'וגנ שמשה

 רמא ןרוי 'ר- ,הירב לכמ םיאירי אלו הפוקז המוקב אייח 'ר ינת | ,(גי וכ ארקי) תויממוק םכתא =
 ,תויממוק 'גמ המא תואמ שלש רמא ןועמש ירב רזעלא 'ר ,םיתאמ רמא ןועמש 'ר  ,המא האמ

 : 'ז "יפ כקע סעוסנס ,יס 'ק ןיכדסנפ ,'5 ס"פ סכסנ ככ ,יפוקומנ טיכ לכפס 5

 התאו שאר . . אוה וב בותכש ותוא אמש רמא ןושארה םדא אריתנ העש התואב אבו שמשממ ךשחה ליחתה תבש
 | ר"הה ..רואה תאציו הזל . . םיפער ינש . .היבקה ול השע המ אהמתא ינפושי . .ךא רמואו יל גודזהל אב בקע ונפושת
 0 אוהש ינפמ שאה ירואמ ארוב תבש יאצומב רואה לע . . המ ינפמ לאעמשי 'ר ינתד איחהכ איתא ינידעב רוא הלילו

 הרואב ןל ךכ רחא ,יָד ויה ותואב תבשש . . . יאצומב ףא ימא ןנחוי 'ר םשב וביא 'ר םשב אנוה 'ר ותיירב תליחת
 איהש ינפמ תבש יאצומב רנה לע ןיכרבמ המ ינפמ ימא לאומש 'לוכו הרוא התוא השמיש (תועש 'ו ל"'צ) תועשו םישלש
 | א ואוננש [ורמאש | ךיל .?א ןמחנ בד רב .מכ [ןמחנ רג 1 | ל תוכרבב 'לוכו ותיירב תליחת
 9% [ןנוקיחל | א ורזח | א אל דעו , ןניאו .יְד ןניא דועו ,(תור) י [ןיא דעו | []וללקתנ 2 | מח ןויכו | א םירבד
 ₪ [מ ואו] אלמ .ןא אלמ ,ן) אלמ ךכיפל ,(םש) י וו אלמ ,ץְד ויו אלמ [ אלמ תודלות 8 | ם םמוקמל ,(םש) יכ ןמוקמל
 6 | ע וויז וייח :ם (סש) יכאח וייחו ווז | עאד ולאו .(ש) יחולא | םֶד ורזחיש םירבד השש ליבשב
 / | (פש) יחד תוריפו .עכא [ירפ | ך תוייפ ,(םש)י יריפ :כא ירפו :עח [ירפ | מ (םש) יכאח ותמוקו
 % אלא ץע ןיא רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר ינת ימע , 'וגו ולבי םהידי השעמו ימע .מיכאח [ימע 4 | א תורואמהו

 /זך אל 5 | זך תויממוק . . ךלואו אייח 'ר ינת [אייח---ךלואו | ך הב 'יקיזחמל איה םייח ץע רמא תאד המ ךיה הרות
 % ; [ןועמש | 'ך ןושארה םדאכ -, [המאל | 8 .-,המוק [האמ 6 | ל 'א ,(סש) 'זךַפ רמוא [יכאד רמא* | יפ הדוהי | (םש) יןיאו

 5% המא םיתאמ--רזעלא 'ר) 5 םיתאמ תוימ תויממוק ינש ,יִכָאְזְחְד המא -. [םיתאמ | (סש) יכח רמוא | יפ  הימחנ

 | ל תויממוק ינמ | חְד ל .יכא [המא | לא .יכח רמוא ["אְד רמא* | ייל ןועמש רב | (ם ל

 יא אייכב םינוש םיונישב ןאכ הי'כו ,לייכב א'יפ ליעל תומילשב אוהש ומכ םויח לכ רואה תבשש ינפמ דע רמאמה =
 ,"'תרואח השמש, סוקמב ןוילג תחסונ וא ןירתוימ םש "הלילה לכו םויה לכ הרואה התוא הליחחה, תוביתו) 'יסופדבו
 ל ,(וירחא וסיפדה ןכו 'וכו לכ הרואה התוא הריאה היגה כימבו ,'וכו לכ תשמשמ הרואה התוא הליחתה הגומ א'אבו
 5 ,(יוכו ביפו א"יפ ר'בב םש ןמסנו םויה לכ רואה תבשש וכו ןיכרבמ המ ינפמ 'א ךרב 'ע ךורעב אבומ ופוסמו
 | יישרפב 'וכו םש זמרו) 'ב א"יכבו (ח"פ ימלשורי תוכרבב ל*ר תוכרבב ילוכו םש זמרו) ל"יכב והועטיק םירפוסהו
 %- דיתעו ןאכ סרוג פיייכב .'וכו םשב היכרב יר 1 | : כ'יכו ח"יכבו (י'כ ותואב תוישרפה רפסמ יפל '' השרפב ליר
 םוריכי םהיאור לכ ינש ןינמ וויז וימיב ורזחיש םירבד 'ו ליבשב '\ הז אלמ ךכיפל ץרפ ןב אבישכל ןריזחהל הי'בקח
 ורמאנש שרפמ י'כ ר"ב ייפב .ןכו םירבדה ורמאנש :אמוחנת ישרדמב םג אכומ הז קוספו ,'ה ךרב ערז םה יכ
 ספת ילואו ,(ביי 'ה ש"הש) תאלמ לע תובשוי ומכ ןורסח ילב עפשב ןתאילמ לע תישארב השעמ לכ םירבדה
 הרמאנש "גה ודו ריפדב םגו ,םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב זייפ שיר ןמקל םרמאמ י'פע ו ר מ א ג ש ןושלה
 לעב םשב םג ורמאנש 'יגה איבה כ"מבו) וירחא ופיפדה ןכו ואר ב נ ש א"אב רבכ הגוהש ומכ היגה כ"מבו
 | יפ רישהשכו ,תארבנ התאילמ לע הוה וכו ארבנ ותאילמ לע םלע רפוע דיפ ןמקל ןושלה ןונגס ןכו ,(ק"הע
 ל יח ייס ביייפ רימבבו וכו ןתאלמ לע הנבלו המח ארב תומלש ויתוירב ארבש המלש ךלמב (א"י 'ג) הניארו הניאצ
 5 ןאכ יא ו א ר ב ג 'יגהו ,רכו ןארבנ םתמוקב תישארב השעמ לכו ןתאילמ לע 'וכו המח ארב םימלש ויתוירב ארבש
 : ייגה י"וח שרדמבו ,אלמ תודלות יוכו ןיא דועו 604 דצ :איגופב היכו .ןיא דועו 2 : םירחואמה יבו יא א"יכב קר
 + ינש 'גמ המוק היארל םירחא םיקוספ ואבוה םשו ,נ'חעו ןמוקמל םירבד 'ו ולא ורזחי ץרפ ןב חישמ אבישכל
 ץראב רב תסיפ יהי ינש 'גמ ץראח ירפ יוגו עיקרה רתוזכ וריהזי םיליכשמהו ינש ינמ וויז יוכו ינמ וייח 'וגו ויתוקנוי
 תורואמ ןינעה ףוס דע ןאכמ .'גמ וייח 4 :גו םיריעחו םיפלאהו ינש 'גמ המדאה תדוכע יוכו 'גמ תורואמה לוקלק
 .ימע ימי :  ביי יס ג'יפ ר"מבב שרדמה ןונגס היכו ,ונינפלש ומכ אחסונה פייכב םג 'וכו הנבלה רוא היהו 'וכו
 אמוחנתת ישרדמב םגו ,'וכו ץע ןיא רמוא י'כשר ינת גיל יריכמ 'קליבו תומוקמה ינשב טוקליבו י"כ ראשב םג
 ,יא 'ז תינעת ,('ד יא) תדמוע םלועל ץראהו יפ תלהק שרדמ 'יעו ,םש ר"מב ןמ םיסופדב ףסוהינש הארנו ,אתיל
 ש"ר תויממוק םכתא ךלואו םש ארפסב .'ר ינת 5 : אפ שיר ר"אס ,ב"יפ א"רדפ .ה"ילפו ט"פ ר"יו .מ"פ בקע ירפס
 ד תוכטוחמ תויוזכ וניתונב ל"ת ןינמ םישג םישנא אלא יל ןיא ןושארה םדאכ חמא האמ הדוהי 'ר המא םיתאמ רמוא
 5 לכמ םיארי ויהי אלו הפוקז המוקב תויממוק םכתא ךלואו א"ד המא האמ לכיה תינבת איה המכו לכיה תינבת
 ב"יפק אתקיספבו םש אמוחנתב רעבאב שייר תורעהב 'יעו אייח 'ר ינח םשב ןאכ האבומ וז אתיירבו ,הירב
 גיל סש תישארב אמוחנת ישרדמכו ,היימ דצ אתליכמל ואוכמב ש"אמרו כיותל ותמדקהב םיבלמ ל"מרה ש"מ עייעו
 לכ ויהיש דיתע (ביימ רחנתב ה"כ) תוימסוק יאמ רמוא הדוהי 'ר רחא ןונגסב םש םגו 'וכו הפוקז המוקב יוכו ינת
 תוימ האמ םוק תויממוק 'ינש המא םיתאמ רמוא יחוי ןב ןועמש 'ר המא האמ והבוג לארשימ דחאו רחא
 תמא האמ םש ןיררהנסב ןכו ,ךימס אק לכיה תינבתאד ד"כארה ייפ םש ארפסב .המא האמ 6 :םיתאמ ירח
 ץעב 'יעו המא האמ לכיההו רמאנו ףסונ בקע אמוחנתבו ,םש יישריפ 'יעו 'וכו ונינב רשא 'נש וילתוכו לכיה
 'ק אירטמגב ף"כ ךפכ ילע תשתו ביתכד ריתדאכ המא האמ שרפמו כ"תד אתיירבה איבה י"כ ר"ב 'יפבו ,םש
 אתו ,ןושארה םדאכ המא האמ ןאכ ףסוג םיסופדבו ,'א ביי הגיגח ס''דבו םש ןירדהנס י"שרב כ"ג ייעו
 אטחש יוחא המא האמ ר'הדא לש ותמוק התיה שרדמה יפלש ק"קו ,םיופסה ראשב אתילו ארפסה י'פע הפסוה
 שרוד .םיתאמ : תיפיב 'יעו ןגוקיתל םירבדה ורזחיש קיסמ ןאכו 'וכו העבג ותמוק 109 דצ ליעל שרדש ומכ
 וא ,םיתאמ תויממוק האמ המוק לכ תישארב אמוחגתב ןכו ,המא האמ המוקו םינש םיבר טועימ תומוק יתש תויממוק
 ,ויזרהמ ייפב 'יעו תואמ יב לש המוק 'מולכ תוימ לש המוק תויטמוק חמא םיתאמ ר"מבב יגהש ומכ ושוריפש
 שרוד .תמא תואס שלש :ריהדא לש תומוק יתשכ המא םיתאמ רמוא ךיא מ י'ר 'יגת סש ב'בו ןירדהנסבו
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 ןינברדכ הייתא ,תבש יאצומ דע וקל אל לבא תבש ברעמ תורואמ וללקתנש יפ לע ףא
 םדא םעט המו ,ומיע ודוככ ןל אל ןושאוה םדא רמא יפא 'רד יסא 'רכ הייתא אלו
 ודרטו ונממ וויז לטונ תבש יאצומ ומיע ודובכ ןל מא ןינבר ,(גי טמ םילהת) ןילי לב רקיב
 ה"בקה שקיב תבש ילילב המח העקשש ןויכ .₪ רי בויא) 'ת וינפ הנשמ דיהה ןדע ןנמ
 6 (ג ב תישארב) גו יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו דיהה תבשל דובכ קלחו הרואה תא זונגל
 ןיסלקמ לכה וליחתחה תשמשמ הרואה הניתמה תכש ילילב המח העקשש ןויכ] ,הרואב וכריב .המב
 ,(שש םש) ץראה תופנכ לע ורואו המ ינפמ (ג ול בוא) והירשי םימשהלכ תחת היה
 יליללש | ב"יו תבש ברעלש ביי הרואה התוא השמיש תועש ויל הרימ רב םשב יול יר
 םדא ארייתנ ,אבו שמשממ ךשחה ליחתה תבש יאצומב המחה העקשש ןויכ ,תבשלש בייו תבש
 10 שאר ךפושי אוה [וב 'תכש] ותוא רמאת ,אהמתא (אי טלק סילחת) ינפושי ךשח ךא ןושארה
 הול הז ןשיקהו םיפער ינש ול ןמיו היכקה ול השע המ ,אהמתא יל גוורזהל אב (ומ ג תישארב) 'וגו
 לאומשדכ ,ינדעב רוא הלילו (סש םש םילהת) ינדעב רוא הלילו היה הילע ךריבו רואה תאציו
 בר םשב אנוה בר ,ותיירב תלחת איהש ינפמ תבש יאצומב רנה לע םיכרבמ המ ינפמ לאומש רמאד
 ,[םויה לכ רואה תבשש ינפמ וילע ןיכרבמ  םירופיכה םוי יאצומ ףא ןנחוי 'ר םשב והבא יר

 | מָד ריאמ 'ר םושמ (מ רמוא) רמא (מ םיניע) וכע רפכ שיא הדוהי (מ ןב ןועמש 'ר) ריב ןועמש ירד
 ,כח [הייתא | ח ₪ אלא [ע | חד ל :כא [לכא | כחְד תורואמה .א [תורואמ | אזר ולקלקתנש 1
 ,ך יסוי יר רמאד ,כא יפא 'ר ימאד | ך יפוי .כאה [יסא | א איתא ,פ [הייתא 2 | ןנברכ | אד איתא

 | ד יל .כאח ומע . . ןל [ומיע --ןל 8 | כא ינש ,ְך הימעט יאמ .ַך [םעט המו | ומע | ד ימאד
 םדאה תא שרגיו .ן[ךא [הנשמ | ך איה אדה 4 | אד לפינ .ח [לטונ | ך יאצומב ,כא יאצומבו ,ְזֶד יאצומו

 ןושארה םדא םלועה הב ארבנש הרואה התוא ןומיפ ריב הדוהי יר רמא ₪ ,אְזְד והחלשתו [וגו | ך = "יתכו
 הגלפה רוד ישעמו לובמה רוד ישעמו שונא רוד ישעמ ה"בקה הארש ןויכ ופופ דעו םלועה ףופמ הב טיבהו דמע
 אריו ינש אבל דיתעל םיקידצל וזנג אלא וזנג המלו םרוא םיעשרמ עגמיו יאנש םהמ וזנגו דמע יילקלוקמ ןהש
 ייקידצ חרואו ימאנש םיקידצל וזנגש ןינמו בוט יכ קידצל ורמא 'אנש םיקידצ אלא בוט ןיאו בוט יכ רואה תא םיהלא
 םישלש 'מא אריזנ רב םשב יול 'ר חמשי םיקידצ רואו 'אנש חמש סיקידצל זונג אוהש רוא הארש ןויכו הגונ רואכ
 | 'ך תבש לש הרשע םיתשו תבש יליל לש הרשע םיתשו תבש ברע לש הרשע םיתש הרואה התוא השמש תועש ששו
 ,כאח [המב 6 | 7 הזנגל שקב ןושארה םדא אטחש ןויכ ,א הרואה . . לילב . . ןויכ ,?אְזְד [הרואה---ןויכ
 . .וליחתה תשמשממ הרואה חליחתה תבש ילילב .. ןויכו [םויה לכ--ןוי* | ךרואב ,כאזְד [הרואב | 'ך המבו
 המח . . ןויכ . . הרוא התוא . . ויל 'מא אריזנ רישב ליר ץראה . .ורואו םעט המ והרשי . . תחת ח''בהל ןיסלקמ
 . . םיפוצר םינש . . היבח השע . . . אב שאר ךפושי אוה בתכש ותוא 'מאת ינפושי . . ךא ימאו אבו . . תבש יאצומב
 אנה בר אוה ותיירב תלחתש ינפמ . .ימאד לאומשדכ איתא ינדעב רוא לילו ד"'הה . .ךריבו הרואה ןהמ התציו הזב הז
 . .וליחתה תשמשממ הרואה הליחתה תבש ילילב . . ןויכו ,?א ולוכ סויה תבשש . . יאצומב . . ןנחוי ריישבו והבא ריישב
 ,?א םויה לכ רואה תבשש ינפמ דע י* שר פב 'ו כו ץראה . . ורואו םעט המ והרשי . . תחת הי'בהל ןיסלקמ
 ינש םעט המ והרשי . . תחת ינש ה"'בקחל ןיסלקמ . . וליחתה תשמשממ הרואה הליחתה תבש ילילב . . ןויכו
 . . לש הרשע םיתשו . . לש הרשע םיתש הרוא התוא . . תועש ששו םישלש אריט רב יול 'ר ץראה .-. ורואו
 ילולב המחה העקשש ןויכו ,ם'וכו לי על 'ת כו שמשממ ליחתה תבש יאצומב המח . . ןויכ . .לש רשע םיתשו
 וילע ןיכרבמ םירופיכה םוי יאצומ ףא ןנחוי 'ר ימא דע רומא לי על דכ 'ו כו הרואה תשמשמ הניתמה תבש
 ד"'הה הי'בקהל ןיסלקמ וליחתה הרואה השמש תבשה ילילב המחה . . ןויכ ,ץד סויה ותוא לכ רואה תבשש ינפמ
 יאצומב המח העקשש ןויכ הלילה לכו םויה לכ הרואה התוא הליחתה ץראה . . ורואו המ ינפמ והרשי .  . תחת

 יאצומב וקל תורואמ ןינעה שוריפכ קיתעהו עטיק טוקליבו ,ר"'הדאמ תורואמה ולטינש שרדב ןאכ הנשנו ,תורואמב
 הרואה הניתמה תבש ילילב המח העקשש ןויכ ןמ עטיק ליייכבו ,ןילי לב רקיב םדא ןינמ תורואמ תור 'יקליבו ,תבש
 'וכו הדוהי רב שיר רמאמה לכ רסח אמוחנתה ישרדמ םע ןאכ םיכסמ אוהש פיייכבו ,י"כ בורב ועטיק ןכו וכו
 במ אמוחנתב ןכו ,"'וגו ותאצב שמשה ךשח 'תכד ןינמ תורואמ םדאה תא שרגיו ןינמ ןדע ןג, ומוקמב ואצמנו
 דיתעו פ'יכב ליחתמ כ'חאו ,אמוחנתב 'יעו 'וכו שמשה ךשח ינש ןינמ הנבלו המחו 'וכו שרגיו ינש ןינמ .ןדע ןגו
 םשו ,ר"מבב רמאמה אתיל ןכו ,יוכו ריזחמ הי'בקה (דיתעלו) ב"הועל לבא אמוחנתה ישרדמבו וכו .ןריזחהל ה"'בקה
 רוזחל דיתעש ןינמו 'וגו םרוא םיעשרמ ענמיו ביתכד םזנגש 'ןינמו 'וגו\ המחה השובו הנבלה הרפחו .תורואמ ייגה

 ךיתעו םהיבכוכ תא יתרדקחו םימש ךתובכב תיסכו ינש ןינמ תורואמה קיתעה  לודגה ימבו :,'ןכו חישמה
 ולקלקתנש איייפ ליעל .וללקתנש 1 : שייייעו אייפב ליעל יתשרפ איגוסה לכו ;חישמה ךלמה תומיל ןריזחהל הייבקה
 .וינפ הנשמ 4 :ודובכב ןל ימא ןינבר ודובכב ןל אל ר"הדא רמאד ייגה א"יפ ליעל .'וכו רמא יפא 'רד 2 = : ניחעו
 רמאמהו ,'וכו שרגיו ינש ןינמ ןדע ןגו 'וחנתה תחסונ י"פע הפסוה אוהו 'וכו שרגיו םיסופדב םג גייל :א"יפ לועל
 םגו) הפסוהה דוע וביחרה ןאכו ,"ץראה תופנכ לע ורואו המ ינפמ, רחא 'יפופדב םש ףסונ ןומיפ רי'ב ייר רמא
 ייסופדב םג רדסנ ליעלו ,גי'יב םשב יול ר"א רמאמה ןאכ ורדס דועו ,(תנווכמ רתוי אחסונה םש הארנש בתכ א"אב
 תעקשש ןויכ :ודובכב ןל הדב 88 דצ ליעל יימב ייעו כייכו 'א א"יכב ןאכו .י"כ ראשו לייכב םש אוהש ומכ
 לכ יתספדה .'וכו הניתמה יוכו העקשש ןויכ 6 = :נ"חעו םיסופדב םג א'יפ ליעל היכו .היבקה שקב יוכו המח
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 ולטינש םיוכד השש דגנכ השש ןובא 'ו | םשב ןדוי 'ו  ןיויסח ןונה המו ,ןרהו
 וז | ,תורואמו ןליאה ירפו ץראה ירפו ותמוקו וייחו וטזת ןה ולאו ,ןושארה םדאמ
 ,(טו ג תישארב) 'וג התא רפע יכ 'גמ ו"ח | ,(סדי ביא) והחלשתו וינפ הנשמ 'נמ
 האמלש תשענו העבג ותמוק ובייא 'ר רמא (ה םש םש) 'וג םדאה אבחתיו 'נש ותמוק
 הדוהי רב ןועמש 'ר תורואמ ,(ייפש סש) 'וגו המדאה הרורא ינמ ןליאה ירפו ץראה ירפ ,המא

 = 06 סי'מ) ס"פ (יב יס) ס"פ ססקיקפ ,('ז ינ) ופטמ סנס 'פ סנכ סיכיטס כיט ,'כ "ק סט סנכ לנדעכ ,ע"יפ ןטקל "יע 4
 :נ"ת 88 דל ייפ ליעל 5 |: 'צ טייפ ןיכדסנכ ,יס כיי סנינס ,('3 ס''כ) ו"עפ יפנכ ססקיקפ

 | 'ךהמ ינפמו ,ץ המל ,וו*א המ ,(תור) ירכה [המו | פ ץרפ תודלות הלאו .?א ןידו .יע"אחד ןידהו 1

 יחפ [השש | מ (סשש) יכא ןבואו .פד ןיכ:א | ירח שי :יע"אד ןירסחח | יע*אד ןוגיא :רח [ןוניה
 | :ולטנ | כ 'ל ,ו השש ינפמ ,(סש) ולא ר דגנכ [השש דגנכ | יִד ל ,איובד השש ,(םש)יע רו

 | מ (סש) יכ"אךתוריפו .י'אפ [ירפו | מ (םש) יכ"א תוריפו .י'א ירפ | ך וייח [וייחול | ם וינפ ויז | י יל ןה ולאו ל
 | ל והחלשיו [והחלשתו** 8 | ₪ וינפ ויז | 'תורואמהו | [ם ןדע ןגו 'ןליאה ,*א ץעה ,'' תונליאה
 | '! םדאה לכ חמיו ,[= 'גו ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא [רגו--אבחתיו 4 | (םש) יכאְזָד בושת רפע לאו [רגו
 . . [] התיה חהובג ותמוק [העבג ותמוק | ל ןנחי :מאְד"ל והבא ,זךוביא [ובייא*4 | ₪'ל המא--רמא
 | כ'אזחד תישענו | 'ך ןושאוה םדא לש ותמוק העזג העשה התואב ,םמ'א הובג התיה . . :2?א ההובג התיה

 ,ְך ץראה ירפו ןליאה ירפ ,(םש) י ןליאה יריפו . . יריפ ,מְזְד ןליאה תוריפו . . (מ תוריפ) ירפ [יכ, אפ ןליאה--ירפ* 5
 שמשה ךשה 'תכד ןינמ תורואמ םדאה תא שרגיו ןינמ ןדע ןג [תורואמ | 9ל ץראה ירפו . . ל ןליאה ירפ
 יכא (מוא) ןועמש יר םושמ ('א וכע .ּכ סוכע) סוכיע רפכ שיא הדוהי ןב ןועמש 'ר | (יימב "יעו) [ם 'וגו ותאצב

 רב םש ןינעה יפל הניש תור 'קליבו ,ה ל או בוחכ ארקמבו ,זייט יר טוקליו ךורעו 'בו 'א א'יכו ח"יכו םיסופדב
 טיייכ רי'ב "יפב שרפמו סרוג ןכו ,םירסח סה המלו .'וכו ןוגיה המו 1 :ןידו ץראהו םימשה תודלות הלא ןירתמ
 סחגפ 'ר רמא השש ןהו םולש וב יולה הדוהי 'ר רמא בימ אמוחנתב .ןובא 'ר םשב ןדוי 'ר = : נ"חעו
 + או םולש רב יולה אדוי ר"א אמוחנתבו ,'וכו ןה ולאו ר"הדא תא רסיחש םירבד השש דגנכ ןבואר 'ר םשב
 הריתי ו'או המל םש יגו (גיי 'ז רבדמב) ונברקו שרדב רמאמה לכ אבוה ר"'מבבו ,'וכו רסיחש םירבד 'ו דגנכ וז
 תישמ אוה ןושחנ ןב ידי לע רוזחל םידיתעו ר"הדאמ ולטינש םירבד 'ו דגנכ התיש ןבו אר 'ר םשב יביב 'ר
 ףסונ ןכ .השש דגנכ : 426 רצו 414 דצו 81 דצ ג'ח א'הגאב םג 'יעו ןבואר 'ר םשב םירפס תצקב ןאכ 'יגה ןכו ,וכו ןה
 רמולכ םירבד השש דגנכ 'ו ךורעה 'יג אפידעו ,חיייכו 5"יכב םירבד השש דגנכ השש ה"'כו רפסה בתכב יטיש ינוב ל"יכב
 .ןושארה סדאמ 2 : ותאירבמ ומלוע רסחנש םירבד 'ו דגנכ המל 'ו ןירסחש ןתואו ייגה ייוח שרדמבו ,םירסח ןוניאש ו
 :'רכו ץרפ ןב אביש דע ןנוקיתל ןירזוח ןניאו רמאמה ףוסמ איבה כ'חאו ןאכ דע רמאמה שארמ קיתעה םש ךורעב
 ,תורואמהו ןליאה ירפו ץראה ירפו ותמוקו וייחו ר"הדא לש וויז לודגה 'מב קתעוה ןכו .'וכו וויז ןה וליאו
 ויז "גה במ אמוחנתב לבא ,(כימב הגוהש ומכ) תורואמו ןליאה תוריפו ץראה תוריפו ותמוקו וייחו וויז ר"מבבו
 ףיסומו וינפ ויז פייכב היכו ,הנבלו המחו (ןדע ןגמ דרטנו אמוחגתב) ןדע ן גו ץראה תוריפו וייחו ותמוקו וינפ
 ןג פייכב גיל 105 רצ ןמקל רמאמה ףוסב ןכא ,דחא רבדל פי"יכב ןאכ הגומ ןליאה ירפו ץראה ירפו) ןדע ןגו כי'ג
 ר'"'תדא לש ותמוק הנומ י"וח שרדמבו ,'וכו ןדע ןגמ ודרטו ונממ וויז לטונ 'וכו ימא ןינבר ךומסב 'יא ונינפלו .(ןדע
 שבתשנ 87 דצ םירפוס תטילפב רתיו רסח שררמבו) המ דא ה תד ו ב ע ו תורואמה לוקלקו ץראה ירפו וויזו וייחו
 התואו וויזו ר"הדא לש ותמוק לע ונינפלש ולאכ תודגאו ,('ג ףד ג'ח תושרדמ יתבבו ו"אשר תורעהב 'יעו רמאמה
 ואצמנ עי'גמ דרטנו אטחשכ ונממ ולטנשו (אייפ ליעלו 108 דצ ןאכ נחב 'יעו) ופוס דעו םלועה ףוסמ הב טיבהש הרואה
 48 רצ 81 רצ 9 דצ ןעשיירפ 'אצוהב 'יעו תונוש תורודהמב ןושארה םדאד ארפסב ומכ םהלש סיזונגה ירוישב םג
 ח שררמ אוה םהירפסב תודגאה ולא לכל דוסיו ,117 דצו 12 דצ ג"'מ קלח חיימב גרעבצניג 'חה רמאמבו 52 דצו
 לכה ויחש .ןליאה ירפו ץראה ירפו : 172 דומע 1901 תנש 'צרוטארעטיל 'לאעהט .ע"'מב רעריש 'חה םג בתכש ומכ
 ובש דמלמ בשע אשד ץראה אשדת רמוא אוה ןכו א'פ יתוקוחב ארפסבו ,77 דצ ליעל ושררש ומכ ןמוי ןב תוריפ םישוע
 םויב וב עוטנ אוהש םויב וכש דמלמ ונימל ירפ השוע ירפ ץע רמואו 'וכו 'וריפ השוע םויב וב תערזנ התיהש םויב
 רעירפגעיז 'חה 'סב 'יעו ירוסה םרפא ירפסב אצמנ ןכו ב"יפ םלועה תכאלמ 'סב ןוליפ ןכ בתכ רבכו ,תוריפ השוע
 שרדמבו ,יתהגהו והחלשיו 88 דצ ליעל ומכ ןאכ שבתשנ לייכב .וחחלשתו 8 :18 דצ םש ח"מבו 149 דצ ןוליפ
 ,וימי ורצקתנש ימלמ בושת רפע לאו התא רפע יכ ינש ןינמ וייח וויז ךפהנש ימלמ 'וכו הנשמ דוע שרפמ לודגה
 לכ אלמ ארכנש .ותמוק 4  :ביימ אמותנתבו שיייעו םלועל םיקו יח היה הכז ולאד ןינמ וייח "גה אמוחנתבו
 טעמתנש מש אבחתהל לכויש רחאמ י'כ ר''ב 'יפב שרפמ .'וכו אבחתיו 'נש :םש י'מבו 95 דצ ליעל 'יעו םלועה
 ואבחנש דע ןתמוק ורצקתנש ימלמ ןגה ץע ךותב ותשאו םדאה אבחתיו ד"סמ קיידמ לודגה 'מבו ,היהש תומכמ
 חרפש ןויכו םש הגיגחבו ,פייכב ייגה ןכו ,'וגו וגתרצ םדקו רוחא קוספה אבוה אמוחגתה ישרדמבו ,תונליאה ןיב
 ןנהוי 'ר יא ל"יכב .ובייא 'ר רמא | : הכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא 'נש וטעימו וילע ודי ה"בקה חינה
 היכו ויטפ רייספו א'פ אתקיספבו טייפ ןמקל ל'יכב 'יגהש ומכ ו ביי א 'ר יתהגהו  ,נ"חעו ו ה ב א םש ןוילגבו
 ירו ובייא 'ר ופלחתנ םימעפלו ,'ב ייס םש ר"'מבו רישהשו היפ אתקיספבו טייפ ןמקל 'יסופדבו ח"יכב ובי א 'ר
 ו64 רצ גיח איהגאב ןייצש תומוקמב עייעו ,והבאל וביא ןיב העט עמושהו םש יישריפו 'א ג"כק ןילוח 'יעו ותבא
 יק לש ותמוק השעש תור 'קליב ןכו .המא האמ לש השענ ותמוק רמאמה עטיקו רמואה םש טימשה טוקליבו
 טמשנ ביי 'יס םש ר"מכבו ,לודגה 'מב כ"ג אבוה אלו פ"יכב אתיל ןכו ,הז רמאמ גיל אמוחנתה ישרדמבו ,המא
 תעווג ומכ .העבג :סש כ"מ לעב תהגה י'פע םיסופדב םלשוהו 'וכו תמראה הרורא דע תורואמו ןמ ודב
 תרעה שייייעו) פ"דב ויטפ ריייספבו (ד'נ הרעה שייייעו) א'יכב ה'פ אתקיספבו ל"יכב ט"יפ ןמקל (דחא אטבמב)
 םינפבו ,ילומרכ י'כב א'פ אתקיספבו םיסופדב ט'יפ ןמקל היכו ,ח ער ג ייגה םש תותקיספה יתשב סינפבו ,(ה"כ
 ,(וירחא וסיפדה ןכו הערג םש היגה כ"מבו) םיסופדב ןאכ ייגתש ומכ ה ע ז ג וידב 'ב ייס םש ר"מבבו ,ה ע ד ג םש
 א יטיש יניב הגומ ליייכבו ,(וכו הבוג ערגנ םש היגה כימבו) ג'חעו ותמוק ה בו ג וידב שבתשנ ש"הַשבו
 המא האמ רמא ןדוי 'ר 104 דצ ןמקל 'יע .המא האמ לש :עזג ת ג יע ל"תמע 'יעו ,חרז 'יגתו ,האבג לי'צ
 וכרב שרדב םויח לכ תבשש ינפמ דע איגוסה לכ האבוה אייפ 4 .'וכו הדוהי רב ןועמש 'ר 5 :םש י"מבו
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 עיקר  ,ןדע . סיאשדו תונליא תודלות 'ג האיצוהו ישילשו ינישו ןושאר  םימי 'ג תהשו לליה תיבכ 6
 'ג והשו ישילשב םימי ,תולומו הנבלו המח תודלות 'ג איצוהו יעיברו ישילש יניש םימי 'ג אהשו ינישב
 אלא ,ןכ רמא אל הירזע ירו  ,ןתיולו םיגדו תופוע תודלות יג ואיצוהו ישימחו יעיבר ישילש םימי
 םימי 'ג והשו םלועלש ותיירב רקיע ןה ןה םיובד ינש םימשו ץרא םיהלא ייי תושע םויב
 5 הרמגנו ,ישילשו יניש ןושאר םימי יג והשו  ,ימש תיבכ ןושארב םימש  ,יעיברב ןתכאלמ הרמגנו
 עיקרב םיהלא םתוא ןתיו ינש םלועלש ורוסיח ןהש תורואמ ,ןתכאלמ רמג והמו ,יעיברב ןחכאלמ
 הארתו (בי םש םש) ץראה אצותו ינש התיירב רקיע ישילשב ץראה ,(זי א תישאוב) םימשה
 רמג והמו ,יששב התכאלמ הרמגנו = ,ישימחו יעיבר ישילש םימי 'ג תהשו ,(ם סש םש) השביה
 :(בי חמ תיעשי) יתארב הילע םדאו ץרא יתישע יכנא םדא ,התכאלמ

 ן10(חי ד תו) ץרפ תודלות הלא ןירת ןמ רב ןירסח ארקמב ורמאנש תודלות לכ תודלות
 ,ב'י יס בג'יפ .סבכ| לנדמב | ,'ג "יס ל"פ סככ םועם | ,יייכ טייס יכיכע 'קלי  ,ע"כס 'כ םוכ 'קלי ,סייי זיי זמכ עוקלי 0

 :'ו "כ סע סעוסנפ ,םי" ייק םיפסכב 3י') סעוסנס

 5 ['ג . | יפד ינש ,כ ינשו | י!'אפ!ְך השלש | י התהשו | ללה | ך תינדכ :'אפ תיב ירבדכ [תיבכ 1
 [תולזמו | ך שלש ,יפ [ג | יכְך השלש ,פ [יג | כ"א חהשו ,ם [אהשו2 | יןיאשד | .יכְד שלש
 | ך שלש .:יפ ['ג | ו?אפ האיצוהו 8 | ך השלש ,יפ ['ג | י"א ההשו | ך ימו .ילאפ םיה | %% םיבכוכו
 השלשמ ,?א 'ג 'גמ ,לָד תשלש ,ם ['ג | יא ותש | יכ?א יל ןה | כ'אפ וללה -, [םירבד 4 | הירזע (דדאירזע) 'ר
 [השביה--ישילשב 7 | יל םימשה--ןהש 6 | 5 השלש | ךוהש ,כ'א [והשו | יכלאד יאמש 5 | 25 השלש
 ץראה אצות יאנש ישילש םוי דע הלכ תשענ אל ,י אשד ץראה אצותו ישילשב ,ָך התיירב רקיע ץראה אצותו 'גב
 [כ57 התכאלמ* | 2 השלש | יהתהשו 8 | ?א אשד . . אצותו יאנש 'ג םוי דע הלוכ תישענ אל ,₪ 'וגו אשד
 | ך ₪ ןמחנ רב לאומש ינר ימא [לכ" | אפ םימשה = [תודלות 10 | א ןתכאלמ 9 | | יא ל ןתכאלמ
 ןירת ןמ ,1א ןירתמ | עפ רסח | ךהוותב ורמאנש מ היירקבנש ,יעכאהפ ארקמבש [ארקמב ורמאנש

 | פ םימשה תודלות הלא ,2כ ץרפ תודלות הלאו | [ך םיאלמ ןוניאד ןירת ןמ , ןיאלמש

 ץראה םירמוא ה'בו ץראה כ'חא הליחת וארבנ םימש 'וא שייב איגוסב רמאמה אבוה םש הגיגח ישוריבו ,תודלות
 שיא ניר שרר גיל 1 ימלשוריב רמאמה ןונגסו ,םש י"מבו א'פ ףוס ליעל 'יעו םימשה כ"חאו הליחת תארבנ
 ישילשו ינשו ןושאר תודלות ושעו םימי 'ג השע שייבכ ןושארב םימש (ןכ רמא אל הירזע 'רו םש אתיל ןכו 'וכו ןיחיש

 יעיברו ישילשו ינש תודלות השעו םימי 'ג השע ש"בכ ינשב םי /!תורואמ יהי יעיברב
 אצותו יששב ישימחו יעיברו ישילש תודלות תשעו סימי 'ג השע שייבכ ישילשב ץרא ,םימה וצרשי ישי מחבב
 םימש ,ץראה אשדת ישילשב ינשו ןושאר תודלות .ושעו םימי ינש השע ה"'בכ ןושארב ץרא ,ץראה (ע"'קב 'יעו אצות לי'צ)
 השעו םימי ינש השע ח''בכ ישילשב םי  ;תורואמ יהי יעיברב ישילשו ינש תודלות ושעו םימי ינש ושע הייבכ ינשב

 השלש התהשו ללה תיב ירבדכ ייגה םשה תומחלמב .לליה תיבכ 1 :םימח וצרשי ישימחב יעיברו ישילש
 ישילשב ח'ב אמח יר םשב יול 'ר רמאמב 96 דצ ליעל היכו .'וכו ןדע ןגו םיאשדו תונליא = : נ"חעו 'וכו םימי

 ףיילאב פ"יכב היכו .אהשו 2 : םש "מב ייעו ןתיולו םיגדו תופוע 'הב תולזמו הנבלו המח יעיברב ע"'גו םיאשדו
 ורסיח בותכ לי'יכב .טלוע לש ורסיח ןהש 6 : ('םימי ןאכ דוקנ ליייכב .ישילשב םימי : 514 דצ דייח ל"תמע ייעו
 :ושרפל השקו רמאמה אתיל םירפסה ראשבו ,97 דצ ליעל וזומיר ומכ הביתה לקשמו ורוסיח ליר ויטיש יניב ףסונו
 םויב תארבנ ץראה םגש ארקמ עמשמש י"פעאו ,ץראה תארבנ ישילשבש ע"ר שרפמ םתטישבו שי'בכ .ישילשב ץראה 7
 אצותו ינש תודלות איצוהל תרשכומ התיה זאו השכיה הארתו יוכו םימה ווקי וב 'תכש ישילשב התיירב רקיע יא
 תודלות יע ךורעב םג ייעו ,יריכמ יקליבו י"כ ראשב 'וכו תודלות לכ אמתס "יגה ןכו .תודלות לכ 10  :נ"'חעו ץראה
 ןמחנ רב לאומש 'ר םשב היכרב 'ר שודש שרדה רדסנ 104 דצ ונינפלש הדגאה ךשמהבו ,תומוקמה ינשב טוקליבו
 'וכו ץרפ ןב אוביש דע ןנוקיתל ןירזוח ןיא דועו ולקלקתנ רי'תדא אטחש ןויכ ןתאילמ לע םירבדח ורמאנש י"פעא
 יר רמאמה שארב 'יגה במ אמוחנתבו :(ןמחנ רב לאומש 'ר 'מא ןאכ רמאמה שארב םיסופדב םשמ ףסונ ילואו)
 ני'בשר םשב ח'ִרו היכרב ר'א אמוחנתב ןכו ,'וכו תודלות לכ רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ו ב לח 'רו היכרב
 ישרדמב רמאמהל רחא ןונגסו ,'וכו ריזחמ היבקה (דיתעלו) ב"הועל לבא אמתס ןמקל סירג םהינשבו 'וכו לכ
 עטיקו יד יב תישארב בוט חקלב קיתעה םשמו ,(הטמל ייעו פ"יכבש אחסונה תמכסמ הז ןונגס םעו) םש אמוחנתה
 םג ריעהש ומכ 'וכו תויממוק םכתא ךלואו ביתכד ןינמ ותמוק דע 'וכו םדקו רוחא ינש ןינמ ותמוק ןמ טימשהו
 תורעהב שייויעו ,ןנ בר וננ ת ןושלב רמאמה אבוח 65 דומע לודגה שרדמבו .,דימק הרעה םש אמוחנתב רעבאב שיר
 ע םלוע תודלות איהש יפל םימש ה תודלות םיאילמ ןהש 'וכו תודלות הלא שרפמ םשו ,רעטכעש ז"שר
 םלועה שדחתי וימיבש חישמה ךלמה אצוי הנממש המילש החפשמ תודלות איהש ץרפ תודלותו ותאילמ

 יפל המל םימשה תודלות הלא וינ ייפ רעמייהטרעוו .א"שר 'אצוה תורתיו תורסח שרדמב ןכו ,ותאילמ לע
 םעט הזו ,'וכו ורזחי ץרפ ןב חישמ אבישכל 'למ המל ץרפ תודלות הלא 'וכו ותאילמב ומלוע תא ה ארבש
 תשש דגנכ השש ןירסח ןהש תודלות לכ שרוד אוה ןאכו ,'וכו ןתאילמ לע םירבדח ורמאנש י"פעא רמאמה
 םלועב תומה ךאלמ היה אלו ומלוע תא ה"בקה ארבש ינפמ אלמ ץראהו םימשה תודלות הלא םש ריומשב רחא שרדו ,'וכו
 ץוח םירסח ארקמבש תודלות לכ 'יגה ר"ומשב .יוכו ארקמב ורמאנש :ויפ 'ג ןויע ב'ח וחישמ תועושיב ע'יעו שייייע וכו
 תודלות הלא ןיאלמ ןהש םינשמ ץוח יו ןירסח ה ר ו ת ב ש תודלות לכ ב"'מ אמוחנתבו ,ץרפ תודלות הלאו 'וכו הלא םינשמ
 םהינשש ץרפ תודלות הלא ןרחאו הזמ ץוח 'וכו הרותבש תדלות לכ אמוחנתבו ,םיאלמ ןהינש םימשח תודלות הלא ץרפ
 ,םיאילמ ןהש יוכו הלאו םימשה תודלות הלאמ ץוח רפח ארקמבש תודלות לכ לודגה ימבו ,טיקלב 'יעו ןיאלמ
 יב תודלות רסמנ 'ד יב תישארב הרופמבו ,ץרפ תודלות הלאו רכו הלא ילמ 'ב ןמ ץוח 'רפח תודלות לכ י"וח שרדמבו
 ביתכ 'גו לאעמשי תדלת הלאו רסחד רסה דחו ץרפ תודלות הלא ץראהו םימשה תודלות הלא 'יסו םיאלמד םיאלמ
 ה ל א היכו .ץרפ תודלות הלא : 656 דצ ו"חמבו יש תחנמבו שייייעו 'וכו ביתכ תדלות אתיירוא ראשו 'וכו תודלת

 לא (' םיִמָי
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 יב בי השרפ תישארב 100

 תוכזב רמוא הימחנ 'רב עשוהי 'ר ,(ומ וכ ארקו) תורותהו [םיטפשמהו] םיקחה הלא הרותה
 הלא .(םש םש היעשי) י"י םאנ הלא לכ ויהיו ,(א חמ לאקזחי) םיטבשה תומש הלאו םיטבשה
 :םימשה תודלות

 הלאו ,םינושארה תא לסופ הלא 'נש םוקמ לכ והבא יר רמא ['ונו םימשה תודלות הלא]
 הימחנ 'רו הדוהי 'ר :והבו והח ,לספ המ ,םינושארה תא לספ הלא ינש ןאכ ,םינושארה לע ףיסומ5ד

= 

 הלא 'תכ אהו הימחנ 'ר היל רמא ,ןנמזב םאבצ לכו ןנמזב ץראהו םימשה ולכיו רמוא הדוהי יר
 \ רמא ,תורלות ואיצוה םויב וב וארבינש סויב םארב יהב יכ ,םארבהב ץראהו םימשה תודלות
 ,'ו סוי ,'ה םוי ,'ד םוי ,ינ םוי ,יב םוי ,דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו 'תכ אהו הדוהי 'ר היל
 הימחנ ירד הרה לע היכרב 'ר  ,ונמזב עיפוה דחאו רחא לכ ויה םינאת יטקלמכ הימחנ 'ר היל רמא
 תשש יכ ןיחיש שיא הימחנ 'ר שרד :הדיב דוקפ היהש רבד (בי א תישארכ) ץראה אצותו
 ןה ןה וללה םירבד השלש ,(אי כ תומש) ['וגו םיה תא] ץראה תאו םימשה תא י*י השע םימי
 ןושארב ץראה ,תודלות שלש שלשמ ואיצוהו םימי השלש השלשמ והשו םלועלש ותיירב רקיע

 וב"'פ םטוסנס ,ס"פ סוכ טכדמ ,"" "שס נ"פ סנכ לכנדעצ ,'ג יס ל'פ '3 "ק 6/5 סנכ םועט ,ל'פ ןטקל ,סט עוקני 4
 6עוסנס ,סש עוקלי 5 : סיעפטע 'פ טיכ לפכיכע "עו ,'ג "ס סיעפטע '3 "ק תוטט סעוסנס ,'3 'יכ סיעפשמ 'נ "כ סופט
 : ג'ו 96 75 "ייפ ףוסו 18 75 6'פ ףיס ליעל ייעו ,יד זי"ע ב"פ סנינס 'טי 18 : סט עוקל 10 :'ל "יס םיטסכב ני

 םיטבשה 2 | (םש) יכ'א רמא | א ןמחנ | (סש) י'אך רב .?א [רב | (םש) ישל יל [יכאפְד םיטפשמהו* 1

 יותכו ,(םש) יכאפ [ויהיו | (סש) יכאך ל ,ם לארשי ינב ,ו לארשי יטבש הלא לכ םיטבש [םיטבשה | (סש) יכא יל
 | כאפ המו | י ןאכ רמאנ , ף 'אנ ןאכ | 7 ףסומ [ףיסומ** 5 | (םש) יכ םארבהב ץראהו ,ך 'וגו -, [םימשה 8 | ך ₪

 .יכ"אפ 'יתכחהו | פול | יונממב 6 | ם 'ל הימחנ--ר | ך ךשוחו והובו והות ,ירכאפ ךשחו והבו והח

 םויב ובש דמלמ ,!יכאןחפ וארבנש סויב | כ"אחפד יל ,'ו םארבהב .1א םארבהב ןכ [םארב---יכ 7 | (ךומסב ןכו)

 | י ינש .כ'אפְד ינש סוי .'א ['ב פוי | ך יל ,ל היכרב 'ר [יכאחפ הדוהי'י* | פד ול ,י [היל8 | י יל םויב | ך וארבנ
 | יפ ישימה .'א ישימח םוי | | יפ יעיבר ,אְזָד יעיבר םוי | י ישילש ,אָפְד ישילש םוי ,*א ['ג םוי

 | ך ןה יהל | ?ך'אפ טקלמכ | שך ול ,'א [הי9 | ייפ ישש ,כא ישש םוי ,ץֶו יששה םוי <
 [ובד | ואשד ₪ [ץואה | ₪ אצות 10 | פד ימא ₪ .כ [הימחנ רד | כאפְד אדה | כח לכו
 .. 5 ןיחיש רפכ .כא [ןיחיש | כ יל 'ר | א הלצא דוקפ אוהש ,ף הדיב אוהש [הריב דוקפ היהש | יאשד

 השלשמ* | ל ןהשו [והשו**12 | יא יל ןה | ל יל ,ך רג ,יַח םיה תאו [וגו םיה תא* 11 |  ןיחיס
 ב שלש שלש ,ו'א שלש שלשמ | םֶד השלש ,2 השלש השלש ,ל השלשמ השלש ,%א 'ג 'גמ [ו השלש

 | .ך 'ג .ם שלש
 םיטפש מהו יתפסוה .'וכו םיטפשמהו םיקחה 1 : םלועה ארבנ הרותה תוכזב ןינעה יפל םש ףיסומו החיתפה תלחת
 .םיטבשה תומש הלאו 2 : תרותה תאו םיקחה תא יכ חיי תומש י'פע קוספה שבתשנ ילואו ,םש ר"יספב היכו נ"'חעו
 פקונ יבלו ,חי'מ לאקזחי סש כ''ג ןמסנו םיטבשה ספדנ אשראוו 'דבו ,םיטבש תומש הלאו ייגה א"רפפ סופד טוקליב
 אבומ הז קוספו ,(הי'כ טיימ תישארב) 'וכו יטבש הלא לכ דוע ,ףיסומ טוקליבו ,תומש הלאו 'יגה וגרוויל יד 'קליבו ,וז 'יגב
 ואש םש ריומשב ה"כו ,('א 'א תומש) לארשי ינב תומש הלאו וא תומש הלאו 'יגה םירפסה ראשבו ,םש ר"יספב
 .לארשי ינב תומש הלא תוכזב 'וכו ץראהו םימשה תודלות הלא וארבנ ימ תוכזב הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ
 ב"מ אמוחנתב .והכא 'ר רמא 4 :םש היעשי 'קלימ חכומ ןכו ,החיתפה םויס והז .םימשה תודלות הלא : 'וכו
 יתנייצש תורוקמה ראשבו ,אר מז ןב יסוי 'ר םש ב והבא 'ר רמא 'יגה םש םיטפשמ אמוחגתבו םש תומש
 ףיפומ הלאו יתהגהו ,118 דצ ביה איהגאב 'יעו (אבא 'ר שבתשנ םש תור 'דמבו) והבא רייא וניגפל ומכ 'יגה
 לובמה רודל לספ המ 'וכו חנ תודלות הלא ליפ ןמקל שרוד ןכו .ווכו ותת לספ המ 5 :ל"פ ןמקל לייכב היכו
 אמוחנתב ,לארשי ירוכב לספ 'וכו יול ינב הלא ויהיו םש רידמב ושע יפולאל לספ בקעי תודלות הלא ל'פ ריומש
 הכו םלוכ תא ותופ תא הז ןינעבו והבו והתב םינושארה תא לספ 'וכו םימשה תודלות הלא תומש
 םארבהבכ סארבהב שרודש ליינו ל"יכב ה"כ .סארב 'הב יכ 7 :'וכו םלכ תא רתופ התא וזה תעדכ םש םיטפשמבו
 ןכו ,תודלות ואיצות םויב וב וארבנש םויב 'וכו תושע םויב םארבהב ויהש ומכ 'וכו םימשה תודלות הלא רמולכ
 לכו ןגמזב ץראו םימש שרוד הדוהי 'רו ,תחא היירב םינותחתה תאו םינוילעה ארב ה"בקה םארבהב 110 דצ ןמקל ושרד
 ייעו םארב א'הב שרדהל ןווכ ודקנש ימו: ,ירצב יהב דוקג ל"יכבו ,תחא היירב וארבנ אלש ןנמזב םאבצ
 לבא תוריפ ראשכ רחיב םלוכ ןיטנחנ םתש םינאתה ךרד י'כ ר"ב 'יפב שרפמ | .ויח םינאת יטקלמכ 9 | : 107 דצ
 היה אל ןתכאלמ רמג לבא תודלות ואיצוה םויב וב וארבנ םויב וב ץראו םימש תודלות ךכ וז רחא וז אלא ןילשבתמ ןיא
 הירזע יר לייכב ןונגסה 112 רצו 107 רצ הטמל ןכו .הימחג 'רִד הדחה לע היכרב 'ר : ןגמזב ולאו ןנמזב ולא אלא
 רמאמ םשת תומחלמב .תריב דוקפ היהש רבד 10 :84 דצו 68 דצ ליעל י"מב 'יעו רמא תלמ ילב 'וכו תדח לע
 וית רבכש םיובדה תאיצוה ץראה וכו ץראה אצותו שרודו ,נ'חעו הריב דוקפ אוה ש רבד אבוה היפ ביח 'ו
 רמוא ייר ןיקלוח הימחנ 'רו הדוהי 'ר םש בימ אמוחנתב רמאמה | ןונגסו ,הלצא םידוקפ ויהו םיארבנ
 ארכנ ןושארה םויב רמוא ג'רו "'ר לש ותטיש ירה ןכ יהיו םוי םו" לכ השעמב ביתכש םלועה ארבנ םימי
 אצות םיהלֶא רמאיו נ"ר לש ותטישב היכרב ר"א 'וכו םו* לכ השעמב ביתכש והמ י'ר ל"א םלועה לכ
 םרפאו סיניגירוא לצא םג ואצמנ ל"זח לש ולא תועדו ,'כו תישארבמ ןכומ היתש רבדב אלא אצות ןושל ןיא
 ב'פ ףוס הטוס ישוריב אתיא ןכו .ןיחיש שיא ג'ר שרד | :66 דצ גימ קלח חיימו 1295 רצ גי'ח ריודד 'יעו ירופה
 רפות אינוחנ 'יא 'ב חיי הטוס ילבכבו) "וכו הביקע 'ר תא ןיתיש שיא הימהנ דיעה הדוי ר"א יב חיי
 .םיוכ 'יג תנובנו ,'וכו רחא ימלשורי היב עגפ ןיחיש שיא הימחנ ה"פ ףופ םילקשו ח'פ ףוס האפ 'שוריבו (ןיחיש
 ןאכ ןושלה ןכו יב אייכו טוקליה 'יג י'פע יתהגה ןכ .םימי תשלש השלשמ 12 :'ןכו הימחנ שרד

 ד( ו "7



 9.9 ד ב בי תשרפ תישארב

 רבאו רבא לכ לע םינממ וניד תיבו אוה ךורב םיכלמה יכלמ ךלמ לוכיבכ (סש םש) והושע רבכ
 םדו רשב ךלמ התייח רב יול 'ר רמא ,( בל םירבד) ךננוכיו ךשע אוה ךנכית לע ךדימעמו ךלשמ
 הוה םדאה תא ארב אוה ךורב םיכלמה יכלמ ךלמ ,האנ הניא החתיפ לע הביב ןתנ םאו ןיטלפ הנוב
 'וגג םימשה תודלות הלא 'תכ ןוירמ רב קחצי 'ר רמא ,וחבש אוהו ואנ אוהו וחתיפ לע וביב ןתנו

 ו ל

 6 תודלות הלא ןה ןיחבושמו םיאג אלא יפוד ןהב ןתי ימו ןסלקמ ןארוב ןנגמ ימו ןחבשמ ןארוב י
 :'גו םימשה

 ב למעב אל ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר (ב וס היעשי) 'וגו התשע ידי הלא לכ תאו 4
 תוכזב רמא ןדוי 'ר ,אהמתא התשע ידי הלא לכ תאו ימא תאו ומלוע תא ה"בקה ארב העיגיב אלו

 /86 75 י"פ ,19 75 ג'פ ליפ5 | :(6ייקפ) סי'עט יכ סיעשי יקלי 7 :עפ ןעקל ,זיי ₪כ טוקכי 4 : כ ץכ ןילוס ייפ 5
 :די'פ ףופו (יכ ") ג'פ יסככ ססקיספ ,'נ "ק סיימפ סנכ פועט ,זיי זעכ טוקלי 8 : זיכפ שיכו 109 דלו 108 75 ןעקל

 | יא ונמנ .פָד ןינמנ :כ'א ןינמינ ,ע ןינוממ | ייל .עכאפ היבקה [אוח ךורב | א יל םיכלמה---ךלמ 1
 | יכ אביב | כ ןירטלפ 8 | א ןמחנ ,יפ אמח ,בָד אתיה | יכאְד ךנוכמ .פ ךנכת | יי ךדימעהו | יכא ךלש2
 [תא* | יעכאד היבקה | ע יל ,י ךלמ ..לבא ,כא . . ךלמו [םיכלמה--ךלמ | ע"א וגיא( | י*א וחתפ
 קחצי יבר רמא ₪ ,כאפ [וחבש | כיאפד האנ ,יויונ עא [ואנ | יאביב4 | יעכאפ 'ל הזה | ך יל
 היירב ואר ימואו ומלועב האגתמ ה"בה לוכיבכ רצי רשא ל"ת המ םדאה תא םיהלא יי" רצייו בותכ ןוירמ רב
 | ך ןתונ [ןתיל | יפימ | יפ ימ5 | יכַאָד םארבהב ץראהו [וגו | כ'א 'ל י'תכ | 'ְך יתרצש הרוצו יתארבש

 ,'כ"א םארבהב ץראהו ,1א 'וגו ץראהו .פ ['וגו 6 | יפ יל .כא םה [ןה | פה .יִד ןה . - ,ך*א ןיא- ,כא [םיאנ

 ויהיו :ךפ [וגו 7 | ך םארב א'הב םארבהב יול 'ר םשב סחנפ יבר םימשו ץרא םיהלא יי תושע םויב . ..ץראהו
 יר ,ם [ןמיס ירב--היכרב 'ר | "ד ירבד לע דרחו חור הכנו ינע לא טיבא הז לאו . . ויהיו ,א י"' םאנ הלא לכ
 ,ם 'א הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר ,(היעשי) ' ןומיס 'רב ןדוי 'ר םשב היכרב רי'א ,1א ימא ס"'ב הדוהי רישב היכרב
 /א רמיתו ;ךפ תרמא תאו ,(םש) ורמא תאו 8 | ך ןומיס יבר םשב הדוהי 'ר רמא ,%א ןומיס רישב היכרב 'ר

 | | .כפד יל :%א ההה .?א [אהמתא | | ְד רמאנש

 וו א וה =

 1 ב 2 וי

 ב םו
 :םיבר ןושל .והושע 1 :  ני'חעו 'וכו אלא רמאנ אל והשע והושע רבכ רשא תא ייגה םשו ו'פ בי'ח גימב אבומ .רשא
 .אוח ךורב :יד הרעה יב שע יע ישה ךורעו גיחעו םש גיימב אבוה אל ןכו אתיל תלהק 'מב .םיכלמה יכלמ ךלמ
 םינמינ לי'צ לבא ךורעה 'יגב ןינוממ ומכ .םינממ :אוה ךורב ו"דב םג ןאכו ,ה"ב ךומסבו ןאכ לייכב ה"כ
 לע 9 :גיחעו ךבש רבאו רבא לכ לע וגמכנ ייגה םש נ"מבו ,תלהק 'מב םינמנ היכו (ינ תרומתב מ שבתשנו)
 ימבו = ,רכו אוח רמאנש ו ג כ לע ותוא ובישוהו 'יגה גיימבו ,ןכת 'ע ר"תמע ייעו ךנכת ףיכב פיייכב היכו = .ךנכית
 אוה רמאנ רבכ אלהו (והושע ביתכדמ "פ) ןה תויושר יתש רמ את םאו ךנוקית לע ךדימעמו ייא תלהק
 ןתנ םאו8 :תיפיב ייעו 'וכ| םדאב תויננוכ ה'בקח ארבש דמלמ ךגנוכיו ךשע אוה ושרד םש ןילוהבו ,'וכו ךשע

 תיב הז הז יאו ןכ ףיסומ תלהק ימבו .ויפמ הלעמל ומטוח ןתנ .וחתפ לע וביב ןתנו 4 :נ'חעו חלש ביב
 לייכב ונינפלש 'יגהכ אוהו ,ולש יונ 'מולכ ואונ אוהו "יגה םשו ,(ומטוה הז הזיאו קתעוה לודגה 'מב) ומטוח
 ףסונש מ"ביר לש רחאה רמאמה .ןוירמ רב קחצי ר"א :ג"חעו ויונ וידב ןאכ היגה א'אבו ,('ואנ ביב 'ע ךורעבו
 הפסוה אוהש ליינו ,םיסופדב םג ויטפ ןמקל אתיל ןכו טוקליב קתעוה אלו י'כ לכב אתיל הז רמאמ ינפל םיסופדב
 הרוצו יוכו האגתמ לוכיבכ האנ רייצ רוצה אלא רצי רשא ל"ת המ יוכו רצייו ביתכ 'יגה םשו ,תלהק 'רמ ייפע
 תחא הביתב ןכ בותכש אלפו .ןתוימ שבתשנ ו'ד תלהק ימבו ,םיסופדב םג ו'טפ ןמקל היכו .ןתי ימו 5 :  יתרייצש
 םירפסה ראשב ומכ א ל א הגומו הלא בותכ ל"יכב .םיאנ אלא = :ןתיימו א"יכו טיייכ ר"'ב 'יפבו ןתוימ פייכב םג
 ןחבשמ ןארוב .םימשה תודלות הלא :'וכו םיאנ םה ה ל א אתיא ויד תלהק ימב לבא ,לייכב םג ויטפ ןמקל היכו
 ןכ יכ ןחבשמ ןארוב י'כ ריב 'יפב שרפמ ןכו ,סופדבש רי'ב 'יפב 'יעו םיחבושמו םיאנ םה המכ תודלות הלא רמואו
 ה'יבקה רמא ךכ יתישע תאזכ הכאלמ רמולכ יתישע הלא רמואו םלועל התוא הארמ האנ הכאלמ השועשכ ןמואה 2

 שרודש השרפה קוספב תוחיתפה ןונגסכ החיתפה םייסמו ,חבשל ותכאלמ הארמ היהש ץראהו םימשה תודלות
 תודלות הלא םש אבומ ל''יכבו ,םימשה תודלות הלא םה םיחבושמו םיאנ םיסופדב ויטפ ןמקל רמאמה םויס ןכו וב
 תעמ םימשה תודלות ךכש ןחבשמ ןארוב 'וכו תושע םויב םארבהב ןמ קיידמש רשפאו ,נ'העו םארבהב ץראהו םימשה
 ,סארב אהב םארבהב רמא יול רישב סחנפ 'ר ןאכ ףסונ םיסופדבו ,112 דצו 100 דצ ןמקל ייעו 'וכו תושע םויב וארבנש

 יר םשב וחבא 'ר 107 דצ ורמא םשו ,םארבהב לע תושרדב וז השרפב הטמל אלא ןאכ ומוקמ ןיאש הז שרד שרפל
 םיסופדה 'יג י'פע םש היגה כ"מבו) םארב א'הב םארבהב רמאנש םה םיחבושמו םיאנ כי'ג םייסמ ויד תלחק 'דמבו ,ןנחוי
 ליעל תשרדש ומכ רבדב אלא .'וכו למעב אל 7 : םיסופדה 'יגכ 'יגה רקיעש םשמ חיכוהל ןיאו ,(וירחא וסיפדה ןכו ןאכ
 למעב אל סביר םשב היכרב 'ר רמא ןכ אל ייפ ףוס ליעל ךירפ ןכו .'וכו לכ תאו ימא תאו 8 :םש י"מב ייעו ג'פב
 ףוסבו 'וכו הלא לכ תאו רמ אנש ייגה י"ע ןינעה לכ שבתשנ םיסופדבו ,אהמתא ותכאלמ לכמ 'מא תאו 'וכו
 םיחבושמו םיאנ םה המכ 'וכו תודלות הלא ליעל שרפמ י"'כ ר'ב 'יפבו ,'וכו הלא לכ ויהיו '* ת כ ו תחיתפה
 התווכדו ןאכ סרוגש אלו ןחבשמ ןארוב 'וכו הלא תאו םג שרפל שיש ליר וגו התשע ידי הלא לכ תאו  התווכדו
 אוה ךאיהו ,ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה וינפלש ארקמה לע בסומ 'וכו הלא לכ תאו עמשמו  ,כימעו ליג ןכ

 וכו חלא לכ תאו שרודו .'וכו הרותה תוכזב 8 : העיגיבו למעב ומלוע תא היבקח ארב וליאכ התשע
 םהב 'תכש םיטבשה תוכזב גי'בירלו 'וכו םיקוחח הלא הב בותכש הרותה תוכזב התשע ידי הלא לכ

 הז יא וינפלש קופפה ףוס ןכ שרוד דיפ ףוס ר"יספבו ,םימשה תודלות הלא והזו הלא לכ ויה 'וכו תומש הלאו
 התשע ידי הלא לכ תא ליבשב 'וכו רמוא םולש 'רב יולה הדוהי 'ר הנבנ ימ ליבשבו יל ונבת רשא תיב
 קיתעה אל יי זמר טוקליבו וכו םיטבשה ליבשב הימחנ 'רב ן ה כ ה עשוהי 'רו 'וכו םיקוחה הלא חרותה ליבשב

 ל אג

+ 1 



 יב בי השרפ תישארב 8

 ה סוכלמה יכלמ ךלמ םלועלש וכלמ ילחא
 .% הכותל סנביהל לוכי

 ןיטלפל ירוח רמא ןמחנ 'ר  ,וחוסיכ ךרד ןיאצו ןיסנכנ לכה וליחתה ,אציו חוסיכה ךרד סנכנ ,סנכנו

 םדא היה אלש םינקה תשיחרל ןמחנ בר רמא ,אהמתא היבק
 ו(הו -%+ - .-. חסיכ סנכנו חסיכ ,רחא הקיפ השע המ  ,העוט היה הכותב םנכנ היהש ימ לכ

 לטנ דחא חקיפ השע המ ,העוט היה הכותל סנכנ היהש ימ לכש הברה םיחתפ הב היהש הלודג

 יחוי ןב ןועמש יר רמא ,תעקפה ךרד ןיאצויו ןיסנכנ לכה וליחתה ,חתפה דגנכ הרשקו ימנלש תעקפ
 התיה םיהובנ םידומעה ויה ולי . םירמו ,. -₪-ירר ייוחידוי תויריבהו ןיטלפ תנבש ₪- רשב 5 לשימ

 ו -/ וי

 ו

 סדא אובי אמש ,האנ החיה ההובג הרקית התיה וליא ,האג התיה םיהובג םילתכה ויה וליא ,האנ
 ְ ְ רשא תא אלא ןאכ 'תכ ןיא והשע רבכ רשו

 , ->ה%או| וישו = | =-+ גו

 תא ,אהמתא םילגר 'ג וא םיניע 'נ יל היה ןליא רמאיו

 ר כ תורוחה כיס 1
 :ז"ס 'יפ וכיזפס ילפק 5 | :'2 '0 סג 2 יש כ'ש

 יחחא ,?א דומעל לוכי תא היממ לש ורדפ ירחא ,1י!ךכ היבקח םוכלמה יכלמ ךלט ירחא [ה"בקה---ירחא 1
 יא טדו .. ירחא ,ם המכו המכ תחא לע ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ירחא דומעל לוכי תא ןיא סרו רשב ךלמ
 לשמ .) [תשיחרל | ל ל [יאפד ןמחנ' |  ם ל אחמתא | .ך דומעל לוכו התא .אוה .ךורב םוכלמה < התא
 ייעא [לוכי--אלש | ם טינק לש ,ך םינק ,רעכא [םינקה | ירא תשיהל ,'יש תשרוחל .:כש תשרחל ,ְ תשיחרל
 (:'ם לכ | שעכד הכותב :יאפ [הכותל ישעכאפ סנכל2 | שפ לוכו םדא ןיאש ,ָך םרא לוכי היה אלש

 ('א חפב) הסיב [סנכנ 8 | כלא 'ל .!א סנכנו תסכ [סנכנו--חטיכ | יאפד הכותל ,כ [הכותב | יכ סנכנש

 ך ןיסנכתמ ,ו יד ם"אפ [ןיסנכנג | 'ך חוסכ ('ִד חופיכ) ךרד יא חופיכה ךרד -.. [אציו כא סגכגו

 ,י?איך ןיטלפל לשמ :ם [ןיטלפל | א ימא ₪ [ירח | יאד בו \ ר | 'ך חוסכ, ,'ְך חוסיכ .ו'כפ חוסיכה

 -) וה [-- הוהש 1 | ,% תחא תעקפ 5 | יפ סנכנש | יכא לכו | ך הל [הבל | ויחש .ם [היהש 4 ןירטלפל .

\ [ 

 הרוטהו | רו 9 ן9ו הא %% היווהרת /אפ - תעקפה ךרד (א סנכנ) סנכג /ע [וליחתה | ם םיחתפה | ו דגנ םרשקו "
 | -: רפא " ן קא ייי אקי"

 ל הנובש |הנבש' | וכ - ל לשמ 6 | יכְד-.תעקפה ךרר (י אצויו) אציו תעקפה . . (יכ סנכנ) סגכנו - : 1יצ-\. ] . - - הודתה ררר ,יוי רוכ תווית הירי תיריו
 | מ יל ריח וליא 7 | א םילודג [םיהובכג | כא הכוהל 'ם [הכותב | 5 תופנכנ | תוירבהו | כא ןירטלפ . / םודו [הוהורו | =הרוה' תרוחה | תוהורי | תווורתו ווררלה
 | ומיא ול |. .כאד ויה .יפ [היה 8 | א 'ל .[ האנ התיה הובג חרקהה יא [האנ--וליא | כ"א[ םילתוכה

 היה ,"5לא"ד יל הפי היה -. [םילגר | יכא יל ,ך יל היה ולא ,₪ [וא | (ךומסב ןכו) יכםדד שלש ,א ['ג ₪

 | ך רמאנ אל :כפ ['תכ ןיא | ו ותושע =, [רבכ 'א הפי

 היבקת חיממ ירחא ול רומא ייגה יפל שרפמ (איס סשב ספרגב קתעוהו) אייכו טייכ ר
 השעש וסכ ףכו ךעידוה אותש עדוי תתא ת"בקה ירחאש םלוע לש ורדס עדוי תתאש ךתמכה

 רשא תא היתלימל םייסמד דמוע אוה הזה קוספה לעש חיכומ ןמקלו 'וכו םדאה ה
 ןוילגבו = .סיסופדה יג יפל הכו וכו תא ןיא דוב ךרמ ורחא .ךלמה ורחא .וטושפכ .שרוד

 ירחא ול רומא יוגה ויד ילהק ימבו ,הז ןיא סימב דומעל לובי התא וא דוב ךלמ ירחא.. תובית לע ןויצ א"בא שרדמ
 ךלמה ירחא ושבשו וירחא וסיפדה ןכו ןאכ םיסופדה 'יגכ םש היגה כ"מבו ;דומעל לוכי התא ה"בקה ה"ממ ירחא ךלמה
 ןמחנ .יר לייכב ייא ךומספבו ,יתמלשתו ןמחג תלמ טמשנ ל"יכב .ןמחנ בר רמא 1  :דומעל לוכי תתא יא ד"וב
 ארקמל םולשמה ינשל תוכויש ןיאש הארג תלחק ימבו ןאכ וגינפלו ,789 דצ גיח איז 1% דצ | ליעדו .נ העו
 םנביל לובי םדא ןיאש םלוע לש ורדס ןמחנ (בר) 'ר רמא שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב "יפבו ,ת"פיב םג "עו שרודש
 של ףושב שרופמ םש בכתכ ןינעה ףוסבו ,יוכו םינקה ת ש י ה ל תמוד הי'כקח ירחא םא יכ רקיעה ןיבהלו וכותל
 ירבד .לובסל לוגו םדא היה אל המלש רמע אלש דעש חמלש לע וללח םילשמ ינש איבמ אוה םשלו תיזח שרדמב
 'וב הרות רבד ליכשהל וכו היה אל ייא ןיד ש"השב ונינפל) הרות ירבד ןילבוס לכה וליתתה המלש רמעש ןויכ הרות
 רפסמש בגאו הרות ירבד לע דמעש דע לשמל לשממו רבדל רבדמ המלש דמל רמולכ (הרות םירבופ לכה וליחתה

 בוה ספדנה ייפבו שוריפמ עבונו םש ףסונ הז לכש ל"נו ,יאתל יתיימ רבד לש וזמר ןיעדוי ןיחקיפ
 וכמסנ םש רישחשבו .א ם/יפ קותעה ב תאו ןכו םדא ןיאש (ר פדב תככ) םונה תשוחר םונהת תשרוהה הת דב
 ןטחנ בר פש גו רכו הרות ירבד רקחו הרות ירבד םרונאונל וכו םכח .תרחה .הותש .רתווו .תחותפב .םולשמה
 שרפמ וכ רי'ב ייפבו ,המלש ךכ 'וכו םינכ לש א ש ר ן ח ל ירוח אנשיל ןמהנ בר וכו הלודג ןיטלפל רמא ןמחנ בר ןיתרת
 .תוישוחכ אתוא ר פרב א ם ופב) םונה לש תוושחב .םולדג וחש .םושוח ןח :ונבו והמארב םונה רש .תוורה .םונהק .תשוח
 תשיהר ל ודב יגה םג 'ג שחר \ע ךורעבו ונונפרש וגחבו ('ח (ופ א שר ומש ע ועו וכו םישוחכ ב ג לנה ב בב ונונפלו
 ע"יעו אתושיחר 'ע ר"תמעו שחר 'ע ע'רמב 'יעו) אגליאר אתושיחרב ריחא (ג'י ב"כ תישארב) ךבסב זחאנ 'א י"רת ח"כו .'וכו
 עו השורח עו השיחר 'ע ל"תמע 'יעו וירחא וסיפדה ןכו תלחק ימב ייגהש ומכ ת ש י ר ח ל היגה כ"מבו .(אתושירח 'ע םש
 םדא ןיאש 'ג תלהק מב (9 דצ ןעמאננעצבאלפ ףעל 'חתו 425 דצ איה ר"תמעב רעשיילפ 'חה שימו תשוח
 ג'ל תיעשי) םיחוסכ םיצוק 2 : העוט חיה וכו ימ לכש גיל רישתשב םגו .יוכו תשע המ הכותל סנכהל לוכי
 ולוחתה חסכו לכמה תא לפגו ךחא חקפ אבו םש בר שייהשכו ,ריפרב ת"כו תסיכ דבכה (ב"י
 סנכנו תסיכ סנכנו חסיב 'יגה תלהק ינבו :אצוו .חוכוכה דלה .םנכנ ל וכב ונונפל ןושלח ןכו | ןואצווו היפכה .ךלה ןוסנכנ רכה
 הו לשמש וריעה רבכו ,42 רצ ליעל ייעו תרחא תפוש .ירוח רמא 0 :יא אייכ יגכ אוחו ,'וכו ךרד אציו חומכה ךרר
 יכוול היה ש תלהק 'מב .הב היהש 1 : 54  דצ אח עגערטווב שקז ועו טניריבאלה ןינעב םינויה ורפיסש חט ותמגור
 יסב 43  דצ לועלו ג'העו חתפה ךרדמ העוט היח הכותב 'וכו היהש לכו וכו הב וי ה ש ר"שתשבו וכו סנכנש ימ לכו
 לטו גבו רחא הקיפ טש היה תלהק 'מבו .יח עקפ 'ע ךורעו 76 רצ ליעל עו הכירכ .תעקפ 5 :ול היתש תידב
 הולחו תעקפה .לטנו רחא הקפ אב שישבו ,יוכו ךרד ןיאצוה תעקפה לצא ןיסנכנ לכה חתפה רגנ הרשקו ימג תעיקפ
 קכ | .ווופ ןטקל לייכב הביתה תביתכ ןכו | .תויריבתו 0 , : נ'חעו ימג לש םש גילו וכו ןיסנכנ לכה ויה תתפה ךרד
 םירכועה לכו ןיטלפ הנבש 'וכו ךלמל ד ינה ילהק ימכו ,תאירבל תירב יימב 18 דצ ליעל ייעו ביו ה ב
 השלש יל ויה וליא רמאיו שיא אבי התרקת וכו הילתוב וכו .הידומע ריה ולא הכו וכותל 9פנככ םובשו
 םימת שרדב םש ירפסבו .וכו רשא אג יתייה םילגר השלש וא םונזא השלש ןא םוניע תשלש וא םידי
 יג ול ויה ולא םיניע 'ג יל היה ולא רמאו לכתסיש םהמ דהא ןיאו וכו םלוע יאב לכ ךע המילש ותלוטפ ולעפ
 תא 8  :םש לודגה שרדמב ועו כו האנ הוה המכ בו ישאר לע ךלחמ יתויה ולא םילגר יג יל לח ולא שידו
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 אצויו ורצוא תא י*י חתפ 'נש הכאלמ היורק םיעשרלש ןתונערופש יגמו ,ןהלש ןירטאמניד ןיעמ
 ינש הכאלמ היורק םיקירצלש ןרכש ןתמש ינמו .(הכ ג הימרי) י"יל איה הכאלמ יכ ומעז ילכ תא
 : (כ אל םילהת) םדא ינב דגנ ךב םיסוחל תלעפ ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ

 בי השרפ :
 ו

 א רבד ץמש המו ויכרד תוצק הלא ןה םארבהב ראהו םימשה תודלות הלא (ד ב -
 8 ויכרד תוצק האור תאש המ לכ אנוה יר רמא (די וכ בויא) ןנוכתי ימ ויתורובג םערו וב עמשנ 86 <

 םערו ,וב עמשנ ןוצמש המ וב עמשנ רבד ץמש המו ,ויכרד תוצק הלא ןה ןה היבקהלש
 הלוכי .היירב לכ ןיא ונוקיתכ אצוי אוהש העשב הוה םערה אנוה 'ר רמא ןנובתי ימ ןיתורובנ
 אנוח 'ר רמא ,ונויגהו וזומיר םיעדוי םיחקיפה ןנובתי ימ אלא ןאכ 'תכ ןיא ןנובתמ ןיא ,וילע דומעל =

 ךל רמאי םא ,אהמתא המכו המכ תחא לע םלועה רדס לע רומעל לוכי תא יא םערלש ורדס לע םא
 10 (בי ב תלהק) ךלמה ירחא אביש םדאה המ יכ ול רומא ,םלועה רדס לע רומעל ינא  לוכי םדא =

 : (5"* '3) סע יכ 'פ םלסק טכדמ 9 | :דייקפפ 'כ ויס 'קלו 4 ₪

 | י תארקנ | ף עשר לש .ותונערופש ,ץ) םיעשוה תונערופש | !ְך ןירוטאמגוד :פ ןירט אמגוד ,'א ןירוטמגיד 1

 || ו תארקנ  ,(ימרי) יפ יורק | .ךןרכשש [רנש ןממש* | ד יל .כאח [ייל2 | ל ל [יכאפד תא"
 המ 6 | 'א יצוק [תוצק | (ךומסב ןכו) כ אנוה בו | ?אָד 'מוגו .פ [ןגובתי--המו 5 | אפ7ך = ביתכ [ןה 4
 אד ןנובתנ ,ע ןנובתמ .שפכ [ןנונתמ ןיא 8 | א יל ,נ) ונוקיתב [ווקיתכ 7 | יאְד יל ,פ [וב--ןוצמש

 [םא 9 | אנוה | יש רגד לש . . ,כאפ וזמר ,ָך זומה | אד ןגובתי .ישעכפ [ןנובתי ימ | " * ןנובתי

 (ך ורודס) ורדס 10 | פד סאו :יכא [םא | יכאפְד םלוע לש (ך רדס)רדס | כפדד ןיא .יא [יא | 8 המו

 | ירכ'אפד ל :ש [ךימה--יכ | יכ"אפְד םלוע לש

 ר"'ב 'יפבו ,(?ןירטמיגד 'יא לודגה שרדמבו ,םגד 'ע ךורעב קתעוה רמאמה לכו ,564 דצ ד"ימ קלח חימב ייעו ('יייל
 וליא םע לעופ אלא םש 'גו ג'כפ ר'יספב ה"'כו ,ןכ 'וגה אמוחנתבו ,אמגוד םש שרפמו ןירוטמגד א"יכבו ןירטמגוד 'ג טיי
 ןוכנל אבומ ןכו םש ארקמב היכו יתחגה ןכ .ילכ תא אצויו 1 :גיחעו ןהלש המגוד ןיעמ [וליאלו] וליאל הארמו וליאו
 ןתמש 'יא ג'המב .ןרכש ןתמש :ריייספב הי'כו ל"יכב ןמכ ומעז ילכ 'יגה םילהתו הימרי 'קליבו ,ג"המבו אמוחנתב
 : הכאלמו הלועפ ןושל .תלעפ 8 :'וכו חיורק םיקידצ לש ןתלועפש "יגה אמוחנתבו רייספבו ,'וכו יו ר ק 'וכו ןרכש

 םירמאמה ואבוה סמוקמבו ,ונינפלש תוחיתפה יתש וקתעוה אל חיייכבו ,א'י ישרפ יבו יא אייכב .בי השרפ
 תודלות הלא םש "יגהו ,(וחמיש היירב 11 דצ ליעל יי'מב ייעו) זייט ייסו ויט ייפ תישארב ב"מ אמוחנתב ואצמנש
 םויב ומלוע תא הי'בקה ארב חמכהב אצומ התא 'וגו ץרא דסי המכחב יי" הישז םו ח נת 'ר ר מ א ץראהו םימשה
 םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא ץרא דסי המכחב יי רמוא יוה 'וכו םימי השמח דוע ורייתשנ ץראו םימש ארב ןושארה
 העיגי וינפל היה אל ומלוע תא היבקה ארבשכ ךכ יוכו א'ח לש וקפע המו םארב 'הב ןנחוי יר ימא םארבהב והמ
 תא יתארב םהרבא לש ותוכזב םארבהב תויתואה ןה ןה םהרבאב אפילחת 'ר ימא א'ד עגי אלו םעי אל ינש
 יצוק 'וכו המ לכ אנוה רי'א יא אייכ ייגכ ףסונ 'ב א'יכ ןוילגב .ויכרד תוצק 4 :107 דצ ןמקל +ימב ייעו םלועה
 ץוקת לא 'ב דיע ג'יפ הליגמ 'שוריב ומכ יצוק 'יפו ,ויכרד תוצק יצוק תואחסונה יתש וברעתנ כי'יכבו  ,'וכו ויכרד

 המי רקהה יה רץ קלוי ירו

 ידמ 'א 'יס ד'פ הבר ,םירבד א'ה ביפ םירפוס 'סמ 'יעו תוכיתח תוכיתח רמולכ םיצוק םיצוק השעת לא ותחכותב
 ויכרד תוצק 'וכו המ לכ שרדהש עי'צ ונינפלש רמאמבו ,'ו ץק 'ע ךורע עייעו ('ג 'ח) וינפמ להבת לא יפ תלהק
 'צוה .תורתיו תורפח שרדמב אתיאדכו וכרד תוצק ביתכה שורדל ותנוכ ילואו ,ארקמ לש ומושפ אוה ןח היבקהלש
 לוכי םדא ןיא ה"'בקה לש ויכרדמ דחא ךרד תוצק ייפאש יפל 'תכ וכרד ויכרד תוצק הלא ןה זיכ ייפ רעמייהטרעוו אישר
 דיעה ת'פיב .וב עמשנ ןוצמש המ 6 :44 דצ םירפוס תטילפבו ואשר תורעהב שייייעו הילע (דומעל לייצו) רוצעל
 המ פ'ה וז יסרגל הנשי םאו בתכו (זיי הנעמ בויא רִיאַמ ורפסב המארע ריאמ 'ר) ע"'מרה תחפונב םג אבוה ןכש
 תלמ יתאצמ אלו ,םש בויא ע''בארו יישרב םג 'יעו ,םהימקב הצמשל יזגמ ץמש שיררד ורדסב 'צמנ  יפודהו תונג
 היבקה לש ויכרדמ רבד ץמש עמשנ אלש וב עמשנ רבד ץמש המו אתיא י'וח שרדמבו ,רחא םוקמב ןוצ מש
 ימ אלא ןנובתמ םדא םוש ןיא עמשנ אהיש .כ"כא ןנובתמ ןיא 8 :'וכו ותוא ןידבכמ םלועה תומוא 'יפאש םלועמ
 ורקע לעו ונויגהו וזומר קר וניביו וננובתי המהו 'וכו םיחקפה ןגובתיש ימ שיש עמשמו הלאש ךרדב 'תכ ןנובתי
 ןיא ל"יכב ונינפל ומכ םש 'יגהו ,השרפה שארב ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפב 'יעו ,םתמכחב דומעל םילוכי םניא
 ןוילגב הגומ ןכו ויתורעהב גיר בתכ ןכו ,כ"כא ןגו ב תי ןיא ליז יישר "יגש ריעה א"אב ןכא ,רכו כייכא ןנובתמ

 ןבומ היהיש רשפא ימ םערה רמולכ כייכא ןגובתנ ימ שרפל וקחדנ 'יסופדה 'יגו ונינפלש 'יגה אפידעו ,א"בא שרדמ =
 שרדמבו ,'וכו םיחקפה רמאכה ףוס קיתעה אל סער 'ע ךורעבו .תייפיב ייעו ןיבחל לכונ ימ םיבר ןושלב ןגובתנ וא
 יר :'וכו ה"בקה לש ויתורובגמ תחא הרובג לע דומעל לוָּכי םדא ןיאש 'תכ ותרובג ןנובחי ימ ויתורובג םערו שרדה ייוח
 : וכו םער לש ודו סם לע אנוה בר רמא תיעטב אבוה םש בויא םינג ןועמבו ,אנח יר הייד י"מב 86 דצ וע .אנוח

 םדאה המ יכ 'פה שרדב םירבד תפסוהבו םינוש םיונישב הפוס דעו ןאכמ החיתפה לכ יקתעוה תלהק ימב .ךל רמאי םא
 שרדמב עייעו ,סלוע לש ודוסיו ותיתשמ אוהש הייעפ ןמקל 'יעו םלוע לש ו ת ית ש מ לע 'וכו רמאי טא "יגה םשו ,

 רומא 10 :םיכלמה יכלמ ךלמלש וטפש מ לע דומעל לוכיש םךאה המ יכ 'וכו המ יכ רמאמה שארב ייגה םשו ,58 דומע לודגה
 רבכ רשא תא דע רמאמה בבוס הז קוספ לעו ,םלוע לש וכלמ הז ךלמה שרודו .אוביש בותכ ארקמב .'וכו המ יכ ול
 תעד ףוס לע דומעל בושח ימ ושרפמו ספדגה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפב 'וכו חמ יכ קוספה אבומ ןכו ,יוכו כייכא ותשע

 ) ושוק = *) ןירטמינה
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 םוי תא רוכז ךיגוז ןב איה לארשי תסנכ תבשל יתרמאש רבדה ורכז היבקה םהל רמא יניס רה ינפל
 :(ח כ תומש) ושדקל תבשה

 תוירב 'נ אנינח ירב אמח י'ר םשב יול 'ר [ונו ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ] ט
 ישילשב ,םיכאלמו םנהיגו עיקר ינשב  ,הרואו ץראו םימש ןושארב  ,םויו םוי לכב ארוב היבקה היה

 ,שמרו הוחו םדא 'וב ,ןתיולו םיגרו תופוע 'הב 4 ,תולזמו הנבלו המח יעיברב ,ןרע ןגו םיאשדו תונליא 5
 םיהלא ארב רשא הינב יר רמא ,םיאירמו היחו המהב שמרו הוחו םדא שש ארב וב סחנפ 'ר רמא
 יעיבשב תוארבל ריתע היבקה היהש המ לכ תושעל םיהלא ארב רשא אלא ןכ בותכ ןיא השעו

 לכמ תבש וב יכ רמא תאד בג לע ףא איעשוא 'ו םשב סחנפ 'ר :יששב ותוא ארבו םידקה י
 םיעשרה תכאלממ תבש אל ,תבש ומלוע תכאלממ ,תושעל םיהלא ארב רשא ותכאלמ

 וליאלו םהלש ןירטאמניד ןיעמ ולאל הארמ ,ולא םע לעופו ולא םע לעופ אלא ,םיקידצה תכאלממו 0
 94 ר5 נ"'פ ,18 דל 6 ד ס'פ ליעל "ע 4 | :"עפ יסככ ססקיקפ 'יעו ,זי* "כ םיט6ככ כ"פ סעות:ס ,סכ עוקלי 8

 יכ לעותנס ,ו'עטס 'כ סילקפ 'קלי = ,ק"לט 'כ סופכי קל ,סש עוקל 8 | :כ"טו 54 דלו ₪2 דל "5 ,80 דלו 96 35 דיפ
 :('י6 ד"עק) סייטפו ('3 כ''ק) נ"כפ יתככ (סקיקפ ,סט לטפס

 י'א היהי [איה | א רובד ,יכ'א רבד | יאזןפ ותואל סירוכז (יווה) ויח [ורכז | 5 רהב .יכ?א רה לע 1

 [כאחד אמח" 8 | ד - רובד ונייה א = דיהה ,יפ'ל ₪ 'ש .כח [רז | יכאח ךגז | ?אפ יל
 | י היבקה ארב .כ'אפ היבקה ארוב היה 4 | שד השלש .יכחפ שלש :א'דך [ג | אד רב | ל אנוה

 'נתיג | * ארב ינשב ,ך 'בב .אחפ [ינשב | יארב ןושאוב ,'ִאָד 'אב ,?אז] [ןשארב | ישאפ יל םויו

 ,אד 'דג .חפ [יעיברב 5 | י ארב ישלשב ,'אְד 'גב ,?אזדפ [ישילשב | שא תרשה יכאלמו | י עיקרו
 | יאחפ יששב [וב | יחפ ישימחב [הב | | א תולזמו םיבכוכ ,ש םיבכוכו [תולזמו | י ארב יעיברב

 [םדא | ₪ השש | עחפ יששב [וב | ירמוא . . ,₪ 'א סחנפ ר6 | שְד םישמוו .יכאחפ [שמוו

 םיהלא | כ'א היכרב ,ך הייד :פ [הינב | קא םימארו [םיאירמו | יכ אד המהבו עפ [המהב | ע - אוב

 , א תארבל | יכ"א דיתע .'א הייבח דיתע | י יל לכ | יַפ 'ל םיהלא -- רשא | ןאכ | יא ביתכ 7 | כא יל
 | לא וב .בחפ [יששב | כאפ יל ותוא | א השעו [ארג 5 | ח ל אד דב.,פ [יעיבשב | ₪ ארבל |

 -- אל | 'ל תושעל -- רשא 9 | שף וב 'תכד ,(םש) י ביתכד [רמא תאד | ףְד היעשוה ,(הימרי) יכא [איעשוא
 אלו ,"ְך . . תכאלממ אלו . . אל תבש אלו ,ף םיקידצה תכאלממ אלו .. אלו ,ץ) םיקידצה . . אלו [םיקידצה
 םיקידצה תכאלממ ,('ימרי) ' ייקידצו םיעשר תכאלממ אלו ,(םילהת) יא םיקידצה תכאלממ אלו םיעשרה תכאלממ
 (ימרי) * ירוטמגיד ,יַ) ןירטמגד | 'אפ 'ל םהלש -- ןיעמ | פד סעו .יאעזד [סע לעופו 10 | ו תבש אל םיעשרהו
 : | י'אפ ולאל הארמו [וליאלו | (ךומסב ןכו) ך ןירוטגאמגוד ,זְד ןיריטמגוד ,(םילהת) י?א ןירוטמגד

 גוז ןב תתנ אל ילו גוז ןב תתנ לכל ייגה 'ד רעש הדיקעבו ,נ'חעו 'וכו ךגוז תב אהת 'וכו יתרמאש רבדה ותואל
 ותמגוד אצמנ גוז ןב שי לכל ןויערהש לאוי 'חה ריעה רבכו ,'וכו רבד ותואל ןירוכז ויה רכו יניס רה לע 'וכו
 .אמה י'ר םשב 8 :161 דצו 107 דצ איה עטכישעגסנאיגילער איד ןיא עקקילב ורפסב ייעו רעקיטסאנגה תועדב
 יי'מב 'יעו רמאמה תלחתה קר אבומ ו"'מפ ר"יספבו ,448 דצ א"ח א"הגא רעו םש בימ אמוחנתב הייכו יתהגה ןכ
 ןנחוי יר 'יא 'א ייס תישארב בי'מ אמוחנתבו 24 דצ ליעל ה"יכו .הרואו ץראו םימש 4 : וכו הילאש 'ר ה"דב 85 דצ ליעל
 - יימבו 26 רצו 18 רצ ליעל ייעו וכו םיכאלמה תאו עיקרה תא הייבקח ארב ינשבו ןושאר םויב וארכנ ץראו םימש רמא
 'יעו) ,'וכו םנתיג תארבנ ובש 'וכו בוט יכ ינשב בותכ ןיא המל 80 דצ ליעל ושרד ןכו .םנתיגו : ויה םיחל רמא בר היידב םש
 תארבינ ע"ג םדוק םדקמ א''כפ ףוס ןמקלו (תירצונה היסנכה תובא ירפסב וז הלאש ןינעב אצמנש המ 18 דצ גיימ קלח ח"'מב
 :נ"'חעו תרשה יכאלמו סנהיגו עיקר 'יגה םש בי'מ אמוחנתבו ,24 דצו 5 דצ ליעל ןנחוי 'ר תעדל .םיכאלמו : 'וכו םניהיג
 כו האיצותו 'וכו םימי 'ג תחשו הי'בכ ןושארב ץראה 'וכו תשש יכ ןיחיש שיא נ*ר שרד רמאמב בי'יפ ןמקל הכו .'וכו תונליא 5
 עי'יעו ישילשב עי'ג יששב ארבנ םדא ר"'הדא םדוק וכו םדקמ ן"טפ ןמקלו ,'וכו ינישב עיקר ןדע ןגו םיאשדו תונליא
 ןמקל היכו .תולזמו הנבלו המח |: תורהנו םיאשדו תונליא ישילשב הרז 'יגה ב"מ אמוחנתבו ,78 דצו 12 דצ
 .ןתיולו םיגדו תופוע | : ג"חעו םיככוכו הנבלו המח יעיברב "יגה במ אמוחנתב ןכו ,םיבכוכו יב א'יכב םשו ביפ
 ןתיולו תומהב הז 'תכ םנינת 'ה םויב רמאנש םינינתה תא םיהלא ארביו ושרד 52 דצ זיפ ליעלו ,בייפ ןמקל היכו
 םיאירמ ףיסומו ןמצע ינפב היחו המהב הנומ סחנפ 'רו ,היחו המחב םג ללוכ זמרש עמשמ .שמרו :י"מב שיייעו
 תינב 'ר שרדדכו יעיבשב תוארבל ויתש 'גו יששב תוארבל ןיהש 'ג ןהמ .יששב היבקה ארבש תוירב שש ןהו
 הגו ארב רשא ('א טייס ייתבמ 'יעו סחנפ 'ר ירבד שרפל אב םיארומאה לש ןושאר רודב תיהש הינב 'רש אָלו)
 םיפוגבו 'וכו עברא רמוא אוח תושפנב שרדנ זיפ ףוס ליעלו ,'וכו םידקח יעיבשב תוארבל דיתע ה"בקה היהש המ לכ
 ןארב אלו .תכשה שדקו ןפוג תוארביל אבו םתושפנ תא הייבקח ארבש םיאירמה ולא רמוא יר (י"מב שייייעו) יג
 תבשו שיע לש השש תוארבל ויה יששבו זיי יס םש במ אמוחנתב סירג ז"פבו ןאכ ונינפלש ולא םירמאמה י'פעו ,'וכו
 שקיב ולא תא רמגשמו תמהב לשו הוחו םדא תכאלמ תרמגנ תוהו םדאו 'וכו היח שפנ ץראה אצות ןה ולאו
 א כ'כא השעו ארב רשא א"ד וגו םיהלא ארב רשא וכו םימשה ולכיו 'נש תכשה שדקו ראשה תא תוארבל

 שרק ןפוג ארוב אוהש םע סהיתושפנ ארבש ןיקיזמה ולא רמא איינב 'ר ןתכאלמ הרמגנ אלו תבשה המדקש ת
 רצ טיל קלח ח"מב 'יעו רמוא יבר רמולכ) א"ר רגו ארב רשא רמא איינב 'ר םש ל'צ ילואו ,'וכ| תבשה םוי
 ג"'חב 'יעו ןידיש םיאירמ שרפמו יב אירמ 'ע ךורעב אבוח שש ארב יששב ונינפלש רמאמהו ,'וכו ןיקיזמה ולא (8
 :םש בישר תורעהב "עו םידשה ולא םאר 'ב ח"ס ןיטיגב םרמאמ י"פע שרפל רשפא םימארו "גהו ,ז'פ ליעל
 תבש אלו תבש ומלוע תכאלממ 'מוא אהא 'ר םשב אנוה 'ר קתעוה 64 דומע לודגה שררמב .וכו סחנפ 'ר8
 תבש אל לבא 'יגה אשת יכ אמוחנתבו גיכפ ר"יספבו ,א"מפ רייספב 'יעו ,וכו םיעשרה .תכאלממו םיקידצה תכאלממ
 אוהו םתוהמו םכרע ןיעמ .ןירטאמגיד ןיעמ 10 | :נ'חעו םיעשר םתישעממ אלו םיקידצ לש םחישעממ אל
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 ךאיצוהל היל רמא  ,אהמתא ןניתא היילמ ןילאלו היל רמא ,וידי תא עשקיו וניע שיאה ותוא אמסי
 ,קתמל ךירצ לדרחה ןונכ היישע ןיכירצ תישארב ימי תששב ארבנש המ לכ אלא רשפא יא קלח
 ז םהרבא יסוי 'ר םשב ןנחוי 'ר :ןוקית ךירצ םדא וליפא ,ןחטיהל םיכירצ םיטחה קתמל ךירצ פומרותה
 'וג הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק ינש הדימב םלועה תא שרי תבש תרימש וב 'תכ ןיאש
 5 ימודמד םע םנכנ .(חי גל םש) ריעה ינפ תא ןחיו תבש תרימש וב 'תכש בקעי לבא ,(וי גי תישארב)
 המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו הדימב אלש םלועה תא שריו םוי דועבמ ןימוחת עבקו המח
 ח ,העברא התלת ,היירת תבשב רח ,גוז ןב ול ןיאש רמא היכרב 'ר וכריב המלו : (די חכ סש) 'וגו המדקו

 םוי ,החדנ בוט םוי ,החדנ וניאש רמא ןמחנ רב לאומש יר ,גוז ןכ [הל] תיל תבש ,השש השמח -
 לכל םימלועה ןובר ה"בקה ינפל תבש הרמא יחוי ןב ןועמש יר ינת ,תחרינ הניא תבש ,החדנ םירופיכה
 10 לארשי ודמעש ןויכו ,ךיגוז ןב איה לארשי תסנכ ה"כקה הל רמא ,אהמתא גוז ןב ןיא ילו ,גוז ןב שי

 ,ז'ע זפכ עוקלי 7 : טייעפ ןעקל 5 : '3 סיייק סנט ייעו ,('3 כ"ק) סש יסנכ ספקיספ 8 : כ"'טו (בייעפ) סייפפ ןפקל ייע 2
 : ('3 ז""ק) סט יסנכ ספקיקפ

 ,ל עיטקיו [תאפד עטקיו* | 'אד . .תא /ם ויגיע :כ"א וניע תא | כאפְד יל שיאה ותוא | ך יל וניע -- אמסי 1

 ,?ף"ל ולגר) וילגר תא רבשיו ('ְך שארה ,?ך ושאר ,כ'א וילגר) וידי ,פ וילגר תא רבשוו וידי [וידי | 'ך עטקי
 ,ל [ןילאלו | 2 כאְד"ְל תוטשב ומע ("ל לדגש) ולדגש (ך יפל ב ינפמ) ידי לע (כ'א וידי ,1ך לגרה
 | שא ומלועב ה'בה ארבש [ארבנש 2 | א אניתא | א אילמ ,-ך אילימ | א ןיליאל ,'א ןילאל ,ך ןיליאלו
 . . םיסומרותה ,א קתמל . . ("א סומרט) סימרת [קתמל --- פומרותה 8 | ך קותמל .כאפ [קתמל | כא לדרח
 [ןוקית | ם וליפאו | -אפ ןוחטל ,ך ןחטיל ,ך ןחטהל | ₪ יל םיכירצ | פ הטח .א םיטח | רכפ 'ל ,ך קותמל
 = [יפוי 'ר | א ןוקית ךירצ לכהש רמול תושעל אלא :ןאכ 'יתכ ןיא השע תושעל םיהלא ארב רשא דחה =
 .עכ*אד בותכש 5 | ל וגו [ך יוגו -- הכרא* | ל יל [\ב*4 | .כאפְד אהפלח (כא ןב ,ך רב) 'רב
 ,יפ [המלו 7 | דל וגו ["אפ 'וגו -- תצרפו | 'א זיהעה | כאפד שרי ,ע [שרו 6 | ע היב | 1א בתכש

 ,ך רמוא יאתסוד 'ר ןמחנ רב לאומש 'רו יאתסוד 'רו היכרב 'ר [רמא היכרב 'ר | ךכ המב ,ך המל איד ,א המל
 הימרי 'ר א ןיבשרו יאתסוד רי"'א היכרב 'ר ,?א אטסוד ר"מא היכרב 'ר ןמחנ רב שי"רו אפוד ר"א היכרב 'ר
 .חח [היירת | יכאפד אנשב , אתבנשב | ףךכא ₪ פל [ןאש | ₪ ןמחנ רב 'ומש 'רו יתסוד רייא

 | ם עברא /*?אְד אתעברא | "א אבשב . . ,'א אתלתו ,ף תלת ,יִכְד אתלת | "א אבשב יות ,יכ'אפד ירת
 ,1ף| אתבוש :יכאפְך אתבש | 'אז] אתבשד . . .יכ"אפְך אתבורע [השש | יכ אתשמה ,?א'ד אתשימה 8

 [יאד החד:* | ל יחדנ [החדנ * | חפ ל .יכ'א רב [ןב | ןךרל .י'רא היל [כפ7ד הל* | זד ןיא [תיל | ןח תבשו
 | 'א ינאת | יפ החדנ ,אְדך תיהדנ | ייפ וניא | זך תבשו | . יחדנ [יחפְד החדנ*9 | ד םווו | הל יחדנ

 | .ך ןלוכל [לכל" | י'אפְד םלוע לש ונוגר ,ל 'עה 'בר [2*א םימלועה ןובר* | 5 רמא ,ל 'א [כאך הרמא*
 | יכאח ךגוז | 'א תב [ןב | ו'א היהי ,?א היחת [איה | י יל תסנכ | 1י ייל | ְך 'ל אהמתא 10 | כ ול ..[שי

 רכזנש סופוסוליפתש רעיש 99 דצ א"ח א"הגאבו ,ר"הדאל הנתינ אל המל הלימה הביבח םא הי'בקה ינפל רמא
 וידי עטקיו "יגה םשו ,ריייספב ה''כו .שיאה ותוא אמסי 1 :סיניגירוא ןומגהה היה היעשוה 'ר תא לאשש ןאכ
 ל"יכב ןי ל א ייא ןכו ,הימתב ונאב ולא םירבדלו .'וכו היילמ ןילאלו :נ"חעו תוטשב ּומע ולדגש וילגר תא רבשיו
 ךירצ לדרחה ןוקית ךירצ 'וכו המ לכ רייספב .היישע ןיכירצ 2 :יב היל בייפ תובותכ ישורי היכו פיפ שיר ןמקל
 'וכו הרצ יהיו ינש םוקמ לכ שרדב אבומ (ב"מפ) א'מפ ןמקלו ,ןחטיל םיכירצ ןיטיחה קתמל ךירצ סומרותה קתמל
 ןיכירצ תישארב ימי תששב ארבנש המ לכש החמש הניא דוע םהל רמא וכו ינש םוי רקב יהיו ברע יחיו 'תכהו
 סומרותו ,נ'חעו קתמיל ןיכירצ ןיסומרותה לייכב םש ג'לו ,ןחטיהל ןיכירצ ןיטיחח קתמל ךירצ לדרחה ןוגכ היישע
 :894 דצ ןעמאננעצנאלפ פעל 'יעו סומרותה ןמ רמ ךל ןיא ורמא 'ז 'יס תישארב אמוחנתבו ,('רמ תוינטק ןימ אוה
 רי'ב ייפמ עבונש 'רנ 'וכו ארב רשא דיתח 'בו 'א א'יכב ןאכ ףסונש המו ,לומל ךירצש .ןוקית ךירצ םדא וליפא 8
 ןכו ,שרדמב ןכ 'יגה ריב 'יפ לעב ינפל היהש רשפאו ,וכו כ'כא השעו ארב רשא וכו ד'הה ןוכנל אתיא םשו
 תא .שרי ךכיפל 'יא םשו ,נ/'חעו אתפלח יבר יב י"ר םשב ר"יספב .יסוי 'ר םשב :הינב 'ר רמאמב ךומסב שרדה
 ימודמד סע סנְכנ ןחיו טיעפ ןמקל ושרד ןכו .וכו םע סנכנ 5 | :הבחרלו הכראל 'וכו םוק הדימב ץראה
 יע המח .ימודמד תארוהו ,ןתנתש םדוק תבש בקעי וניבא רמישש הרמא אדה 'וכו (ל"יכב הי'כ) עבקו המח
 שרי  ךכיפל ר'יספבו ,םודמד 'ע ךורעב ה"כו .שרו 6 | :448 דצ איה ל"תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב
 ןמב וכריב וז תשרפב שרודש 'וכו ךרביו לע בסומו יעיבשה םוי תא .וכריב המלו 7 | :'וכו אלש ץראה תא
 ול ןיאש אמתס הל סרג םשו וכו ךרב ןכ לע ארקמא ןושאר שרד אוה ר''יספב .גוז ןב ול ןיאש :'וכו רנב הפיטעב
 :98 דצו 98 דצ ןאמלאד ייע  .'וכו היירת : (?יילמ גוזו ,'וכו יששו ישימחו יעיברו ישילשו ירתו אבשב .דח 'וכו
 ךיגוז .'וכו הל רמא 'וכו תחדינ הניא תבש נ'לב סרוגש ומכ תבש הר מ א יתהגה ןכו ה ל יתפסוה .הל תיל 8
 רב שיר :'וכו הז ףא ה'ד י"מב 98 דצ ליעל 'יעו החדנ וגני א תבש וכו גוז גול ןיא תבש ייגה רי'יספבו ,'וכו
 א''ר תויחדה ןינעב שימו יא יכ ה/'ר 'יעו ןתוחדל די'בב ןיולת ןהו ,'וכו החדנ כ"הויו בוט םוי א * ד רייספב .ןמחנ
 הי'בקה ינפל תבש הרמא אמתס הל םירג ר"יספב .י"בשר ינת 9 :54 דצ רעדנעלאק עשידיי רעד ורפסב ץראווש
 תב איה 'ןכו יתרמאש רבד ותואל םירוכז יוה 'וכו יניפ רה לע ודמעש ןויכו 'וכו הל רמא גוז ןיא ילו גוז שי ןלוכל
 םימלועה ןובר וכו תבש הרמא וכו ינת הנטק ר"ב םשב רמאמה קיתעה 798 דצ איגופבו ,'וכו רוכז רמאנש ךגוז
 גוז ןב ןיא ילו גוז ןב שי לכל םלוע לש ונובר 'ןכו תבש הרמא 'וכו ינת אבוה טיינק ייפ מ"הונמבו ,'וכו שו לכל
 ךגוז תב 'וכו יתרמאש רבד ותואל ןירוכז ויה םהל רמא 'ןכו רה לע ודמעש ןויכו ךגוז תב 'וכו תסנכ 'וכו| אהמתא
 םירוכז ווה 'וכו ךגוז תב אהת וכו תסנכ 'וכו גוז ןב ןיא ילו וכו שי לכל .ריפד יטאנקרב ןכו ,יוכו רוכז דחה
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 ינפמ ,אהמתא ידוהי תדבעתיא תתיימד ןמ הבא היל רמא ,היקסא אתבש רתב ,קלס אל התבשבו ימוי
 ונוצרב םכלצא תבשה רמשמ וניאש = ימ לכ ול רמא  ,תבשב התילע אלו  תבשה תומי לכ תילע המ

 תבשבו ןינודנ ונא תבשה תומי לכ ול רמא ,םש םכל שי למע המו ול רמא

 לא תוחור הב בשי לא תכשה תא רביכ היבקהש ךירברכ םא ול רמא הביקע 'ר לא רזח  ,ןיחונינ וגו

 וחרכ לע אכה .הרמשמ י--- .. - --.ו04%-

 ן ] ן
 וחא סופוסוליפ :תומא עברא לטלטמש | הזכ ארבג אוההר היחור חפית היל רמא | ,םימשג הב דירוי - -. ופו .-- +-9י..ו'\ .

 , ו ,
 ןכ םא ול רמא ,ןושארה םדאל הנתינ אל המ ינפמ הלימה הביבח םא ול רטא היעשוה 'ר תא לאש גר ול ייואאר 9 ה יתי - ייתיה -

 -- ינסמ

 אל

 ןכ םא ול רמא ,תוטשב ימע לדנש ינפמ ןל רמא ,וגקז חינמו ושאר תאפ חלנמ

 "עפ ןווקכ ייעו ,(יכ ז"פק) סט יפככ לסקיקפ 6 :'פ ייק ל"פ קבכ םותט "ע 3 :'פ יס ספט ספומנס ,'ז יכ עיכוס 3"מ מותכס

 , ו ] ו ו | -\ [הבא | ל היקלס [היקסא ו אתבשב קילס אלו ,ם קילס . . 'ך קלס אל אחבשב ,'כ קילס אל אתבשבו\ 1 רר 5 - .% 5 , - - 5 אתראר הורה -
 י'-ר . - . - .א*- ו

 \ ] - 3 התיומד ן יאדוהי תרבעהא תתיימד ןאס | ידוהי תדבעתי תתימד ןמ |ידוהי כ 2 םרד אב

 . \ תבשה ימילכ . . ינפמ [תבשב | ינפמ |  אתבש רטנ תא רבקב ,יכ יאדוהי תדבעתיא אתימד ןמ .' ידוהי [ת]דיבעתיא רופפדרך לכ - רדר - - - - -יז חור ] חוריפחס

 ד תא ו .םרולפו 5 [ תילע אל תבשבו תבשה תומי לכ תבשב תוקע ארו - - *| הר" | 5 וןיר -₪ר תור יפ 0 7 הורו - - . לב סי. =ר%9 = י .
 - [ותרר 9 | ₪ הוט רודה = הרמשמ אוה ןאכ הי תימשמ ואכ ישר  רזראט' | 9 ויוטרה ות םכורצ
 = [וח - . | | ו וא --- 55 - וי 'י""* או ןאכ וו = ןאכ ם ןאכ == :- '! ם ו-|\2 -  ₪ םכו א

 : 1 - , \ 1 . םילמע .סתאש ,י ייחונינ םתא תבשבו תבשה תומו לכ [םש כפ המ יכו .ך"ל יכו [חמו | ם יל ,יְד וחרכ לעב - - ". , -ח - יי - | - -- |-. יסרה רוי

 = [ןיחוניג 4 | "ל ןיחונינ םתא . . םילימע םתאש םש ,[ם ןיחונמ . . סתאש םש ,ב ןיחונינ . . םתאש ,ך ןיחונ . . לכ י ייוי \ ויחויויכ רח רורו'זויופ - - - - - - ₪7 .
 אי" 1 יחור רה -וררהר י. - ₪79 ריפה - --רריו ₪ 5 ₪ ריו - יג'חיי % )תור

 - | |וו--- ו!ו|וו=-- ןיפה | ו--'' תא ו--/- = ₪ ] צא \ ו יי . , -

 םומשג 7 | !אד דרו ר יכיאתחפ דורוו ר | *יך הוהורה הם -\י תווווו רוחפו | יג רז"
 - . [ ןהי לא ו - 11 ] ו או | |, 3 וה תא | כא יו -'= ו כא[ ןם ;:--

 תזכ | וחור ראח המדא הב (-7] חמצו) ה ('א רא) לאו |[ בשע הב חימצ א -< ן(ם רטמ) (- ור יותור | א (חפ - -9 התמצו) הומצי !ש - ראו דלה רטט סרה  חוטטצו הר ה וא'ר

 לשמ ל (ם לשמארכ) לושמא ,'ו תומא עבראב . . הזכ ריהמל לשמ ךל לושמא ,"ל תומא עבראב . . הזכ [תומא : : רי"טאדר| רולר 1 ןר ד - ו רר תו ו.
 רצהב ןירד ריהש םינשל לשמ ךל מא .םד נא | !) עברא לש רצחב (ם לייטמ) לטלטמ אותש הז יור 9 הוית'"ה הא" ו" - - . חה - -רויי י ור

 י - - - - רח - יתויכ - 5 יסוי י - ספ
 תה ירה רצהב רד דחנ) ם לב רצחב ןירתומ אמש בוריע ןתונ תזו בוריע ןתוג הז ןיא םא תחא

 לור חרויוה הר ] : : , ר יי א . -
 ולרוב 'םלועו בכ רתומ לש וןלוכ םלועה לכו ומע הרחא תושר ןיאש יפל ה"בקה ןאכ ףא הלוכ רצחה לכב רחומ

 - - - - . . -יי .

 סופילופ | ד דרוי היה אל תבשכו ררוי תהיה .תבשה תומו לכש וולע ןידיעמ ןמה ילכוא ירתש אלא דוע אל

 ₪ 1 וו- - !ף [הביבה | .ם 'ל ול רמא "א איעשוא יי איעשוה 6  דחא ףוסוליפ לאש ,[ם לאש

 ותאז | יך יל ;כאפ [ןכ םא אלא - |ןושו רה | באש המל [המ ינפמ | ראפר איה
 ו 1

 .'5 ךנקז תא | בא חלגמ התא ('א יאו) ןיאו [חינמו | ך שאיה תא :םא ךשאר תא [ושאר תאפ | כא התא [שיאה

 םד ומע .כא [ימע ך . . תאפ תא /[ם וגקו תאפ .יר ןקזה :א ךינקו

 התאש רחאל וכו תתיימד ןמ 1 +: שירוע תותליאשב הז רמאמל םג רחא וכו ןורע םיריעמ םח ירה םירוכוב

 החימד ןפ אמותנתבו ,ידוהי תדבעתיא תהיימד ןמ םש איגפב םג ה"כ יתהנתש ומכו ,תיסתב ידוחי תייהנ תמ
 רטג תא רייספכו 'וכו רטנ תאד יארוהי אתריבעהיא אתומ ןמ ריתזהו סבו ,אתבש רטנ תאר יאדוהי תדיבעתא
 הרמשמו  יוחנתבו ,הנקיתכ והרכ לע הרמשמ אוה ןאכ רייספב .ותרכ לע 8 :  נ"חעו 'רכו תיתיימד ןמ תותבש
 וכו תמו יותנהכו .םכילצא שי תכאלמ המ ריימפבו ,איגופב ה"כו .םש םכל שי למסע המו |: ניחעו וחרכ לעב
 םוחוקונ רייספבו ;:ריתזת) יסכו איגופב היכו .ןיחונינ 4 : ג"העו 'רכו םילמע סתאש םש גילו ,לוחה תומיב םכלצא
 וש םירטאמ רנש ושענ ונינפלש הז רמאממו ,איגפב היכו .ע"ר לא רזח : 71 דצ ליעלו גיחעו ןיחונ יותנתבו
 ל"א הכאלט השוע אוה תמ ינפמ ל"א ולצא רזח רייספב 'ג 'רכו תכש יאצומבו הפסוהה רחאו ,רחנהבו רייספב
 וג השוע היכקה תמל כא ליא רחנתב היכו ,תומא עברא רצחב לטלטמ אוחש הזכ ריתמל לשמ ךל לושמא ינב
 כ ראשו ליוככ ונינפלש אחסונה םע תמכסמ וז תבושתו ,תומא עברא ולש רצהב לטלטמ אותש הזכ ל"א הכאלמ
 5645 רטאו .ךלצא רזח רופיסח עצמאב רייספב סש דועו ,תומא עברא לטלטמש תזוכ אינופב ה"כו ,טוקלי
 חוחוה .בושמ לא השוק הכאלמ חטו לייא תבשב הכאלמ השוע אות המ ינפמ תבשה תא םירבכמ לארשי ויהוש הצור
 השל  ,םש תובוחרתש אלא רניגנפלש הלאשה ןוגגס תה ,שייייע וכו םיללט ליזמו םימשנ דורומו םינגע הלעמו

 ןתוג תח :בורש ןחונ הז ןיא םאו םורד םהש םינשל םיירבע לש ןתרותב יקב תהתאש ינא עדוי ל"א םש תבושח
 לש וה ולוס טלועה לכש יפל ךכ רצחה לכב לטלטס אוח רצחב רדר .היחש דחא לבא לטלטל םירתומ אמש בוריע
 ןיכוטו ,םיונישה שיייעו ריתזהו יסכו רחנתב הייכ\ ,תומלוע לכב לטלטמ אוה ךכיפל ומע תושר רחאל ןואו תיככה
 ןנופמו - (הכו רטאגש ררוי היה אל תכשכו דיוי תית תבשה תומי לכבש ןיריעט ןמה ילכוא אלא םש
 רייספכ םגו ,גיתעו ןמח ילכוא ירהש אלא דוע אלו רכו ןירד ויתש םיכשל םיסופדב תופסותה יתש ואב וז הבושת
 נשבו ,ףיוטפבו אמוחנתב ופסאנש תונוש תואחסונ יאדובו ,הסוקממ םש יבברתשנ) ןמת ילכואט תיארה אהיא
 ג תבש יעיבשה םויב ר"יטפב) ותכאלמ לכמ תבש וב יב יתכ אתו ל"א רופיסה ףוסב 'חע ופיסוה םישרדמה

 בש ךב רכ.וכ בותכש ם'קא (1 ליעל +יטכ יי רסא עשותי 'ל םשב פיר רחנתב) איעשוה יר טשכ סחנפ
 רכס תבש וב יכ לע עיפכ שרד השרפה סב ונינפל ₪ות הז רמאמו ,רכו תבש ומלוע הכאלממ רטוא יוה ותכאלס לכמ
 קש םופוסו ,םימשג הב ךי+ר ןי לא יומו חב ב ש יי לא םש .ןכו ,תכשה דבב תוגופב היכו ,תכשה תא דבוכ :ותנאלמ
 םעי תוח ףכ] םש ושרה ימורל וכלחש אכוקע ירו רכש לאילמג ןכרב תשעמ םש ריומשכו ,וילג םיה וב רכדנ' לאו
 ליטל ושר םרא .ןיא הכו ול ורמא תבשה .תא רמשמ וכיא המל תשועו רמוא םיהלא וכו םהל רמא ףכו לחא ןימ
 ליעל .יועו .סופילופ ם:יכב .רחא סופוסוליפ 5 : וכו תיבה לש וריצה םינותחתהו םינוילעה וכו תבשב וריצח ךותב
 תונוהפמו רעילא יר תא רגה סלעיקל ולאשש תולאשה דוק סשו ,יב ר םא לאש רייפפב .היעשוה יר תא 0 +8 דצ
 עורות .אטוחגתבו , תורבדה תרשעב תנחינ אל תמ ינפמ תיבקה ינפל הלימ תביבח םא אתפלח יכר רב יסוי יר תא
 ןכו ,וטא יעממ לוהמ דלוה אצוי וניא תמל תלימב ץפה אוה םא אביקק הר תא סופורסוגרומ לאשש אתוא םש

 םהרובאש ושרד ומפ ןטקל ;,לוהמ רלונ אל המ יגנפמ רסולכ ריהדאל הגתיג אל המ יגפמ ןאכ ר"ב "פב שרפמ



 08 גב אי חשרפ תישארב

 ךל יתרמא םימיה לכמ תבש הנש המ יל תרמא היל רמא ,יל תרמא המו ךל תירמא המ היל רמא ,ןירבוגב
 רמא ,יל עדומ תא ןינמ ,ודבכל ה"בקה הצר הז ףא ,ודבכל ךלמה הצרש ול רמא ,אירבג לכמ סופור המ
 ,אהמחא ,יל דגנ תא אדגנל היל רמא ,חינמ תכשבו עובשה לכ םינבא ךשומש חיכוי סונייטבס רהנ היל
 לכ קלס ,יובאב קדב לזא ,הלוע וניא תבשבו הלוע םימיה לכש חיכוי ורוכז הלעמה ירהו היל רמא 6

 אנש יאמ | פ ול | ייאמו | ייאמ | ךיל .פ ול ,כח [היל | ך אירבוג ןמ ,1יִזְז ןירבגמ ,2 ןירבוגמ , ןירבגב 1
 (זך ראשמ) לכמ (ו אתבש) אתבשד אמוי אנש יאמ (ך םימוימ) םימימ ( םויה) םוי ("י יאמ) המ ,[ף אימוי לכמ תבש

 הבג (ְך ןאמו) המ ,ף סופור אנש יאמ [סופור המ 2 | כנא ₪ [ךל | כד תירמאו .8 תירמא | יִכחְד אימוי

 אנש יאמ ,ּכ אכלמ 'ר יט . .יאמ ןירבוג ןמ רבג המ ,ןֶדְד סופור סוגרוט אנש יאמ (ןֶך ןירבגמ) ןירבוגמ (ץֶד ארבנ)
 ,כחְד הצרש וז ףא ול רמא [הצר הז ףא | ינדבכל | ך ןירבוג ,י אייד .ךפ אירבג | י סופור אנש יאמ ןירבוגמ רבג
 (פ ול) היל רמא [ןינמ | יכזחְד הדבכל ,פ [ודבכל | יכזךפ ךלמה [הייבקה | 5 הצרש ימנ תבש ול רמא ,' הצורש . . רמא
 | ד ןויטבמפ ,!יכחפ ןויטנפ | פיל ,כ -.יאח ,ך ₪ ירה י [רהנ 8 | יחןה (י ןמו) זמ .. ,ך ןאנמ . ..5פ ןנמ

 אוה ;5 [חינמ | ילוחה . . ,ך תבשה . . .ְזְד עובשה תומי [עובשה | כ ךילומ אוהש ,יֶזְז ךשומ אוהש
 ' 5 ורוכזב הלעמ ,י רוכזב הלעמה | כפ ל ,יירה [ירהו 4 | י"ךד דיגנ !רכ [דגנ | פול | יח חונינ . . ,ך חנ
 לזא | !וך תבשה תומי לכ הלוע אוהש [הלוע םימיח לכש | 2 תמה תא הלעמה ,'ְד ורוכזב תמה תא הלעמה
 קודבל . . אוההו ,כך הובאב קדבו ךרצ ןמז דח הובאב ( קודביל) קדב יוהיל ארבג אוההו , הוכאב קדבו
 לכ ;יהיל קילפ הוה תבשה תומי לכ ,כ אתבש . .קילס ,יָך אתבשד ימוי לכ .קלסו | י יובאב . . ךירצ . . באב

 |  ם היקסא אימוי
 ק"דרב אתיא ןכו ,אהבש אנדיאהד רמיי ימ םש ןכו ,ע"ר תא לאש תבשה םויבש וז 'ג יפל עמשמו ,סי'דב
 םוי המ 'יגה תותליאשב לבא ,םימימ םוי המ םש יגש ףאו 'וכו תבשה םויב 'וכו סופורסונרוט לאש 'ג 'ב תישארב
 עגפש סופור סונרוטב השעמ אידהל 'ג ריהזהו 'סבו ,כ"יכב קר םויה אתיא ונינפלו ,אתבש אוהד רמיי ימ 'וכו
 יוחנתבו ןירדהנסב היכו םימוימ םיסופדב ונינפלו ,תורבדה תרשע 'מב םג ייא םימימ "יגהו ,לוחה תומיב אבוקע 'רב
 םוי המ וז הלאש ןיעכו ,296 דצ םש תי'הגאב 'יעו ר"יספב ןימוי ןמ ומכ אוהו .ריהזהו יסבו תותליאשבו (ןימטעטש 'ד)
 סומסיציטסאנג ץערג ייעו יטו 'ז (ג"ל) ו"ל אריס ןב רפסב םג אתיא ודבכל ה"בקה הצר הז ףא התבושתו םימימ
 : נ'חעו םישנאה לכמ סופור המ 'וכו םימיה לכמ תבש המ םשו ,795 דצ איגופ 'סב ה"'כו .ןירבוגב 1 :191 דצ יוכו
 ה ב בשי לא םש ןכו ,'וכו הר מ ש מ 'וכו תבשה רמשמ וניאש ימ לכ וניגפל ןושלה ךומסב .ודבכל 'וכו הז ףא 2
 תבש אצמנ מ"לב םגו ,'וכו ה ל תילו גוז ןב ה יי ל תיל תבש ג'חב סשו תחדנ הניא תבש 95 דצ ןמקלו ,'וכו תוחור
 ה'בה הצר םויה הז ףא ודבכל ךלמה הארש 'ג םש איגופבו ,אמש הייד 'א 'ה תובותכ תופסות 'יעו ,ניילו זיילב
 רדלא רפסב תונוש תורודהמב ןכו סוניטבס רהנ םש איגופב היכו  .סונייטבס רהנ 8 :'וכו עדומ תא ןגמ ודבכל
 וז הרז הלממש רשפאו ,סוניטבש לי'צ) סוני טבש ונלצא ומש ארקנו 27 דצ םש ייעו ,ןייטשפע איר 'צוה ינדה
 ןיארוק ונאו ןויטבס ומשש 6 דצ םשו ,סוני טבש ומש ארקנו 49 דצ םשו ,(ז"'עמ סנש טבש םש שרדה הוהתנ
 תרשע ייגה ג'עפ ל"יכב ןמקלו ,וניטבס אוהה לחנל םיארוק םיוגהו 'וכו ןויטבש לחנה 57 דצ םשו  ,וניטבס ותוא
 ןמקלו ,ןוי ט ב מ ס םיסופדבו ,ר'יפד 'קליו כי'יכו ח''יכו פ"יכב ונינפל היכו ,('ןו י ט ב ם רהנמ םינפל ולג םיטבשה
 םירבד ןיבמרב םג 'יעו תבשב ותתיבש ינפמ ןכ ארקנ רהנהו ,ליזרדב םילגרומ ולא תומשו ,ןו י מ ב גס וידב גי'עפ
 אוהו ,איקינפ ץראב רהנה ותעדלו 'א 'יפ ה"פ 'ז 'פס םידוהיה תומחלמב ןויטבסמ רפסי םיימורל ןופיסומ ,וייכ בייל
 ןויטבסמ ועמש תומואה ימכח םגו ,ורוקמ שבי םימי הששו וימימ ומרזי תבשה םויבש ליזח תדגאמ ךפיהל בתוכ
 ןייטשפע א"ר תורעהבו 568 דצ בחו 297 דצ םש תי'הגאב 'יעו ברחי רהנה תבשו תבש לכבש סוינילפ בתוכ ןכו
 איגופב היכו .חינמ תכשבו עובשה לכ :ןויטבס רהנ ןינעב בתכנש המ לכ םשרנ םשו 869 דצ םיורקו ,18 דצ םש
 ןכו :ןכשומ וניאש םינבאה חי נ מ תבשבו ותצורמב םינבא ךשומש הקזחב ךכ לכ ףטושש יוכו ךשומש 'יפו ,םש
 לוחו םינבא ךשומ אוה םימיה לכבש אמוחנתבו ,ךשומ וניא תבשבו ךשומ אוה לוחה תומי לכש רייספב ןינעה
 תותליאשבו ;חונינ תכשבו לוחבו םינבאב ץר אוה לוחה תומי לכש ריהזהו 'סבו ,(חונינ ר''פד 'וחנתב) חונ תבשבו
 איה תרחואמ הדגאו ,חיכוי ןויטבס רהנ ל"א רוציקב ןושלה ןירדהנסבו ,דמוע אוה תכשבו םימיה לכ ץר אוהש

 םינבא עובשה ימי תשש לכ ללוג רהנהו 5 דצ ינדה דדלא 'פב רפוסמש ומכ אוה לוחו םינבא לש רהנ
 רהנ םש ןירדהנסב י'שריפ ןכו ,םימ ילב םינבאו לוח אלמ רהנהו 50 דצ םשו חנ תבשבו םימ תפיט םוש ילב לוחו
 ,םש ןייטשפע א"ר תורעהב ייעו ר"פד 'וחנתב ה"'כ) ןויטבש רהנ היארה האבוה ריהזהו 'פבו אמוחנתבו ,םינכא לש דחא
 ריתמע ייעו ךשמ דגנ 'יפו דגנ תא םש איגופב ה'כו .'וכו אדגנל | :שייייע רופיסה ףופב דיעמ (ןויטבמס ריהזהובו
 התא םייוחידב דמולכ ,ינכשמ התא אמלעב םירבד תכישמל ,יוכו אדגנל טיייכ ר"ב 'יפב שרפמ ןכו ,88 דצ בייח
 עדוי יניאש ךנימאמ יניא הזה רבדב ףא ל"א תותליאשבו ,'וכו םלועמ יתיאר אלש ןויטבס רהנמ היאר איבתש ינחדמ
 ךכ בישהש עמשמ םשו ,חורל ילבומ תא לי'א ר*יספבו ,אקחודל יל יעבמ התא םא ל"א םש אמוחנתבו ומוקמ תא
 .ורוכז הלעמה 4 : הטמל 'יטו םש שי תואחסונ יבוברע תמאבו ,'וכו לע םידיעמ ןמה ילכואש דוע אלו היארה לע
 אל תבשבו םשו ,'וכו קילס יובאב קדב לזא "וכו הלוע םימיח לכש וכו ורוכז הלעמה םש איגופב היכו

 זייכ יכ ארקיו ינעדי וא בוא םגרותמ (רענילרב איר יצוה) איתו י'תבו ,נייחעו היקסא יתהגהו ,יקסא תבש רתב ק
 ישה ךורע 'יעו ארוכז בוא םוקמ לכב ומגרת יסרוסה םוגרתבו .ןירוכז יקסמו א"י חיי םירבד 'ב י"תו ,ורוכז וא ןידיב
 אתיירבבו ,תבשב ןשע הלעמ ןיאש חיכוי ויבא לש ורבק חיכוי בוא לעב 'יא רופיסה ותואב םש ןירדהנסבו , יע
 אמוחנתב םירבד תבחרהב ונינפלש רמאמהו ,הלעמ ה"ד םש תופסותב 'יעו וכו ורוכזב .הלעמה 'וכו בוא לעב םש
 ןמה ילכוא אלא דוע אלו אמוחנתה תחסונב ןונגסה ןכו) וילע ןידיעמ ורוכזב תמ ילעמ ירהש אלא דוע אלו םש
 התא ןיא םאו הלוע וניא תבשבו הלוע תבשה תומי לכבש (וכו דיעמ ןויטבש רהנ אלא דוע אלו 'וכו ןידיעמ
 רמאמה םש ףסונו .ןיחונ ונא תבשבו 'וכו תתימְד ןמ ל"א "וכו אבשב דחב לזא "וכו ךיבאב קודבו אצ ןימאמ
 םירדסה ומלש רבכש תומל ואצ תומלצ והמ 'וכו המוד ומש ךאלמ 'וכו םימלשג םירדפהש דע תבשה יאצומבו
 היל רמא רופיסה עצמאב רחא ןונגסב םג רמאמה אבומ ר"'יספבו ,ריהזהו 'סבו ר"יספב םינוש םייונישב הי'כו ,שייויע
 תמ הלעמש אלא דוע אלו הטמל םש בותכש יפל ועטיק רפוסהו ,םירדסה ומלשש דע 'וכו וחיכוי בוא ילעב
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 המ ירמ היל רמא ,ןונ התיטייא אל המל אילטל סוכרפא רמא ןוטסיראד התנעב ,אטייח אוהה היתסנו
 היל רמא ,אהמתא ןירניד בייב ןונ רח ךל יטינד יעב תיוה המ ,ירוהי רח יל דכע ךכו ךכ ,ךנימ רופכנ
 היל רמא ,ןירניד בייב ןונ לוכאי טייח ידוהי רמא  ,הייתאו היל חלש  ,ידוהי ןלפ היל רמא ,אוה ןמ
 וייבדל .הייאר איבה ,אהמתא היל ןירקומ ןנאו אתש יבוח לכ ןל רפכמד םוי דח ןל תיא ירמ

 רבג המ היל רמא ,םימימ םוי המ היל רמא הביקע 'ר תא לאש עשרה סופוהסונט : היקבש 5ה
 :סוכנדס םכטמ 'דפ ,('ל ביכק) לסקיו ליסוסו ,גייל יק סטס יכ סעוסנס ,(יב טייק) סט יפנכ לפקיספ ,'נ ס''כ ןיכדסנפ ,סט עוקלי 5

 יא אכרפא | 'ךכפ ןווטסיראד | *ךא אנ- ,!ף הנושאב ,פ היתנעב ,ך אתנעב | ך הבסנו כא היבסנו 1

 [ךנימ | ך רופכל .כאפ [רופכנ 2 | כא אל [המ | 'א יראמ | ד יל תיתא .ןאפ תיתא ,= התיתיא | אד אכרפיא
 אנא ('א תיחכשאו ,ָָפ יכתשאו) תיחכתשיאו ןונ רח אלא ןמת הוה (א אל) אלו תילזא [ידוהי -- ךכ | כא ךל
 ('א הוה אוהו ,ך אוה הוהד ,?א אוה הוהו) אוהה הוחו היוליע ('אפ ימייק ,ש ןימייקד) ןימייק יאדוהי דחו
 (ִכ רסירתל ,*א רסירתב ,'א רסירתל ,ם ביי) רשע ןירת אטמד דע יטיטב היל קיסמ אנאו ימיטב היל קיסמ

 וע [גייב | יפיל .'רכאד ןונ .ע [ןוג דח | י יתייאד ."אָד יתיינד .עכ'אפ יתיגד | ע תיעב | כאפד ןירניד
 :פאפד ןלפ (א שגרב) שנ רב [ידוהי ןלפ | י יאדוהי -. [אוה | יכאפ ןאמ 8 | יכא רסירתב / ₪ רשע ירתב

 -- רמא | י הימק איתאו ,אפ ד היבגל (?א לזאו) אתאו | הירתב [היל | ורדש [הלש | י ינולפ שנ רב
 רמא ,יִד תלכאד . . תיימח . . רמא ,כא ליכא ('א ידוהי) יאדוהי טייח תימח יאמ היל רמא  [לוכאי
 | יכא רסירתב ,םד ושע ירתב | 'י ליכא . . דח ןותימח דכ רמא ,[ף לכא . . תימח (?דכ) ןב יאמ היל

 ןגאד ןיבוח לכ [אתש -- רפכמד | יי ךנימ רופכנ יאמ ,₪ ךמוק יעתשנ ושר יל בה ₪ [ירמ 4

 !"ם ןלע) ןנילע רפכמ אוה אתש (בְד ימוי לכ ,י'א הילוכ ,?א הלוכ) לכ (כ ידנעד .א ןנידבעד) ןידבע
 /8 הירקיל . . אוה רכ ,כא הירוקיל ןיכירצ ןנא תיל יתא ( אוה) הוה דכו [היל -- ןנאו | יכאפד (כא ןל
 ימא [היקבש--איבה | אפ 'ל .כ [אהמתא | י היתי ריקומ םיכייצ ונא . . אוח דכו , היתי ירוקיל . . אוה דכו
 ךלה היתי וקבש . . היאר איבהש ןויכ 'א .א הינוקבש . . היאר ול איבהש ןויכ ,'ו היקבש . . איבהש רחאמ
 היאר תאבהש ןויכ רמא , ותומ םוי דע הנממ סנרפתמ היהש ורכשב הבוט ןכא ה"בקה הז יעמב ןמיז ותיבל
 הנמיה סנרפתמ היחו הבוט תילגרמ הכותב ול ןמיזו התוא ערקו ךלה ה"בקה ול ערפ המ רוטפ התא ירה ךירבדל
 ,יכחפ [םימימ | כ פויה | ך 'ל .ם ול [היל | פ יל עשרה | יכאך סופור סונרוט .זְדַפ סופורסונרוט 5 | ָך וימי לכ

 | חח איבג | ייאמ ,2פךהמו | פול | ד סימוימ

 ןמת חכתשיאו םש 'גו (חייע ייס אינתבו) זיש ייפ טקלה ילבשב אבוה רמאמהו ,('ןירניד בייל גדה ריחמ עיגתש
 (רפירתב) רסירת אטמד דע 'וכו ןידה הוה (היוליע אינתב) היולע ןימייקד 'וכו חכתשאו 'וכו ןובזיד 'וכו טייח דח
 הסנ ט'עפבו הארקו התסנ היעפבו אחילשל היתסנ זיספ ןמקל ל"יכב היכו ,וחקלו .היתסנו 1 |: נ"חעו ןירנד
 .ןוטסיראד התנעב : היבסנו 'יגה ל"השבו ,287 דצ ןאמלאדו 402 דצ ג'ח ל"תמעו היתסנ 'ע ךורע ייעו ןיסומרות
 תעב יהיו ימלשורי סוגרת םש אבוהו ,ןווטסיראד ה גו ש א ב יגה יפל ט"'יכ ר"'ב 'יפב שרפמ ןכו ,(?הדועסה תעשב
 ל"השבו ,72 דצ א'ח ר'תמע 'יעו םש י'תב תרחא "יג ונינפלו .'וכו הנושאב הוהו (ז"כ ח"ל תישארב) התדל
 יטייא גייפ לייכב ןמקלו .ךל יטינד ךומסב ןכו ,תאבה אל .התיטייא אל | : אנדעב 'יגה איגתבו ,אנסאב שבתשנ
 ל'תמע ייעו הרונ יטיאד היספ ,בלוכ יל יטייא חילפ .התיפ יטייא 'וכו דפוק יטייא טיפ שירו ,תייטייאד ו"טפ ףוסו ,ךיננע
 רי'ב ייפב שרפמ ןכ ,השעמה היה ךכו ךכ ינודאמ דחכא המ כו רופכנ המ ירמ : תיתייא אל 'ג ל"השבו ,אטא ע
 תיחכתשיאו 'וכו ןמת הוה אלו תילזא ךל רופכינ אל ירמ אבוה ל/השבו ,'וכו ךכו ךכ ונינפל 'יגהש ומכ סרוגש רנו ,ט"יכ
 = תייח המ .יעב תיות המ 2: ניחעו וכו רסירתל (אטמד אינתב) וטמד דע ימיטב היל קיסמ הוהו יוכו ןימייק 'וכו
 (ןונ יתינד אינתב) יתיינד 'ג ליהשבו ,205 דצ ןאמלאר 'יעו תיעב תיוה ןונ 'ע ךורעה ייגו ,'וכו גד ךל איבאש הצור
 רב לא אוה ןאמ לייא 'ג ל"השבו ,ידוהי ינולפ ורענ ליאו אוה ימ ל"א .'וכו אוה ןמ ל"א | : נ"חעו 'וכו רסירתב
 המל םירפסה 'יגב לעפאב תיתא ןכו ,וינפל טייחה תא איבהו הייתאו אילטל .היל חלש 8 :  ני'חעו ןלפ שנ
 יאמ ל"א היבגל .(לזאו אינתב) אתאו הירתב חלש 'ג ל"השבו ,השמל הייתאו 'ב 'ד הגיגח 'יעו ,ןונ (יל) תיתא
 אייעתשנ ינאו תושר יל אנביהי ירמ ל"א רייספב .ירמ ל"א | :נ"חעו וכו רסירתב ןונ ליכא יאדוהי טייח תימח
 ;ותוא .ןידבכמ ונאו הנשה תונווע לכ ונל רפכמש דחא םו' ונל שי  .וכו ןל תיא 4 :פייכ ייג ייעו וכו ךמדק
 הירוקיל ןיכירצ ןנא תיל יתא אוה דכו ןל רפכמ אוה אתש אלוכ ןנידבעד ןיבוח לכ אמוי דח ןל תיא 'ג ל"השבו
 וירבדל היאר איבהש ןויכ ליהשב אבוה ןכו ,הינוקבש 'יגה יפל ןתוא וחליש וא ותוא חליש .היקבש 5 = : ג"חעו
 סימב, 'וכו ול ערפ המ םיסופדב ףסונש המ לע ןייצ א"בא שרדמ ןוילגב םגו ,נ'חעו םש רמאמה םויס הזו ,הינוקבש
 ול ערפ המ רוטפ התא ירה ךירבדל הייאר תאבהו ליאוה היל רמא ר"יספה "יג םע תמכסמ 'יסופדה "יגו ,"הז ןיא
 יבש ריקומ ףסוי רופיסה םג ייעו וימי לכ הגמיה סנרפתמ היהו תילגרמ לש הבוט תחא ןבא וכותמ ול ןמז ה"בקה
 סופורט סונוט יב דיי טיפ תוכרב ישוריב םג 'יגהש ומכ ('סופור סויניט אוה .עשרה סופורסונט : םש תבש ארמגב 'וכו
 תי'הגא ,89 רצ גילקלח ח"ימו 447 רצ די'ח םידוהיה תורוק ץערג 'יעו סופורטסינוט 'ג 'כ ה"פ הטוס 'שוריו (סופור ל''צו)
 רופיסהו ,סופור סוגרוטו סופורסונרוט 'יגה ג''חבו םש עייעו ,259 דצ סיורקו 689 דצ 'וכו אח עטכישעג רעריש ,294 דצ א"ח
 תותליאשבו ריהזהו 'סבו אשת יכ אמוחנתבו ר''יספב םינוש םייונישבו רחא ןונגסב דועו םש ןירדהנסב רחא ןונגסב\'יא ונינפלש
 אמוחנתב ואצמנ עיר תא לאשש תורחא תולאשו ,75 דצ איה מ'היבב תורבדה תרשע 'מב דוע "עו .תישארב 'פ
 םש ליז) ופוס דע עטוקמ רופיסח לכ יבו 'א אייכבו ,י'א '" בייבו ('ז ייס םש בימ אמוחנת) 'ה 'יס עירזתו 'ג 'יס המורת
 לא תכש לש (ורובכב 'א א"יכב) הדובכב ץפח ה"'בהש (ךירבדכ ל"א 'ב א"יכב) ךירבדכ ע'ר תא לאש עשרה סופור סונרוט
 (ימא 'א א'יכב) ל'א המדא הב חימצי (לא 'א א'יכב) לאו םימשג הב (דרי לא 'א אייכב) דירוי לאו תוחור הב ףיעזי
 וכיע תומא (י'ר לש 'ב אייכב) עברא לש רצחב לטלטמ אוהש הזכ לשמ ךל לושמא ארבג אוההד היחור חפית
 87 רצ ליעל יימב ייעו הינק 'יס מ"הונמב םג הז ןוגגסב אבומ רמאמה יכ םיקיתעמה תויעטמ וניא וז הטמשהו
 'עו יישר ייג יפל ןיררהנסבו תורבדה תרשע ימב ה"'כו סויה "יגה ר"יספב .םימימ םוי המ :הכרבב ושדיקו הידב
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 ,לארשי ץראבו ,הרות תוכזב ול רמא ,םייח המ תוכוב לבב ינב ול רמא ירל לאש יסוי ירב לאעמשי 'ר
 אבא רב אייח 'ר רמא  ,םיבוט םימיו תותכשה םידבכמ ןהש תוכזב = ,ץראל ץוח ישנאו ,תורשעמ תוכזב
 ימי יוב ארבנש המ לכמ ובו תוטומ וייב ןועט ןיזיפרט ונינפל איבהו איקרולב םדא יננמיז תחא םעפ
 הב יבשויו לבת האולמו ץראה י"יל .רמואו זירכמ היהו ותיעצמאב בשוי דחא קוניתו תישארב
 ,הזה דובכה לכל התיכז ןכיאמ ינב ול יתרמא ,וילע תיבה לעבלש ותעד הבגת אלש המל .(א רכ םילחת)
 אדבוע .'מוחנת 'ר רמא :תכשל השירפמ יתייה הבוט האור יתייהש המהב לכו יתייה חבט יל רמא
 אילטו אוה חכתשאו ,ןונ דח היל ןובויד לזאו טייח דח ןמת הוהו הבר אמוצ תבורעב ימורב הוה
 ןירניד .בייב אטמד דע ימיטב היל .קיפמ ןידהו ימיטב היל קיסמ ןידה הוה  ,יולע ןימייק סוכרפאד

 : (י6 טייק) סט יסנכ ספקיקפ ,סש ץוקל 6 :סט תנט ,('כ ע"יק) סט יפנכ 6פקיקפ ,סט טוקלי 1

 [ול רמא | יהילאש :כ"אְד הילייש ,'א ליאש .חפ [לאש | ך ףסוי [יסויל | י'אְד רב ,ליר [כ'א ירב*1
 ,ש'א [הרות | י ןיישעתמ םה .?אפ ןייח ןה .כ1אד םייח (כ םה) ןה ,ש . . ןיכוז םה יל םייח ןיכוז [םייח | יכאפ יל

 רמא המ ₪ [תוכזבל2 | יִד ץרֶא ינבו ,תא ץראבשו 8 ץראבש 'ל ץראו [זח ץראבו* | יכ"אפְד הרותה

 / 'א ןידבכמש ינפמ | .כאפ הצוחבשו ,יִחְה הצוח ינבו ,ך הצוח ישנאו | ש רשעמ ,כא תורשעמה | ד תוכזב היל

 | ₪ תבשה תא ,1אְד תותבשה תא ;"₪ז] תותבש ,?א [תותבשה---י תוכזב /פד . . ןהש תוכזב . כלא ןידבכמ ןהש ינפמ

 אינהו [ עְד ונינפל .איבהו* | 5 הייקדלב .ך איקידולב | יכ'אפד דחא = עלא [םדא | ל פנמיז [חֶ יגנמיז* 8
 ,1ך 'קסוד ,כ 'קסד) סוקסיד ,צ) סוקסיד .ע [ןיזיפרט | פ 'ל | ?א ונינפל . ..'א וינפל . . .ףואיבהו ,בל וינפל ..עזח ינפל
 - [תוטומ | כאחפ רשע הששב | ל ןיעט [ןועט** | ₪ בהז לש דחא ןחלוש ,"ן) ןחלוש ,'יכאזרד דחא (7 'קסויד
 [זירכמ היהו | יד -. היה .כאפ [בשוי | יפ יל דחא 4 | כפ תששמ ,י'אְד תששב ,*א [רב | ירפ לכ | א ףסכ

 | כאד הוזת .י'רחפ [הבגת | יחפד ₪ ידכ /א [אלש | כפ ₪ ךכ לכו .יאד -. ךכ לכ [המל 5 | כא זירכמו

 [הבוט--תייהש | י בצק [חנט | כ'אה 'ר -. [יל רמא 6 | כא תאב ,יפְד תיכז כא יל וילע | זך ל תיבה -- לש
 דובכל) תבשל | י עובשה תומי .. הפי ,?אחפְד תבשה תומי לכ האור יתייהש הפי כ הפי 'יהש . . יתייהש
 .'כאחפד תיכז ןגמ לע ('א ואל) אל ('א תירמאו ,?א היל תירמא ,םזֶד היל תירמאו) ול יתרמאו -. [(ף תבש
 , כ אבר אמוצ תבורעב | ?א אמורב 7 | [ף'א םוחנת 'ר ,'א םוחנת ר"א | * ךכל ןכיזש םוקמה ךורב ול יתרמאו

 [טייח | | ?א 'תשיאו ,יכ'א חכתשאו ,י יוהו | 1א םירופכה םוי ברעב ,פ . . אמוצ ברעב ,י הבר אמוצד אתבורעב

 | י חכשאו ,ך חכתשיא ,?א 'תשיאו ,5'אפ [חכתשאו | י ןבזמ ,פ ןיבזד ,ך ןכזיד :א [ןובזיד | .כ יאדוהי ₪

 | כא ןימייקד | ?ך אכרפיאד ,י אכרפאד /'ךכ?אפְך 'פיאד .'א [סוכרפאד 8 | ₪ חולשו אוה ,י אילט יאה
 | 5 הוה ךהו [ןדהו | ךהל | ₪ הוה ךה ,י ןידה וה | א הילע :כ"אְד היוליע :פ היולע ,י [יולע
 סינש :פ רשע ירת ,יכא רפירת ,'ִד ביי ,ך בייל | י יטמד ןינמז .ך אנונ אטמד ,ך איטמד :'כאפ [אטמד

 | (ומאמה לכב) ך ןירגד | רשע

 כ'מעו רשוע ייח רמולכ  .םייח המ תוכזב 1 : ךלמ לש ןילריק םש שבתשנו ,דחא ןילבת ןאכ םג ייגה 'קליבו ול
 'םייח המ תוכזב לבב ינב יבר ימוק אעב לאעמשי 'ר ןושלה ריייספבו ,(םש רסח רי'ב ןויצהו) ןירשעתמ יקליה 'יג ןכו
 םייח םה המ תוכזב אירוס ינב תורשעמו תומורת תוכזב ל"א םייח םה המ תוכזב לארשי ץרא ינב הרות תוכזב 'וכו
 יסוי'רב י"רמ יבר הינימ אעב 'יגה תבש ילבבבו ;נ'חעו תותבשו םיבוט םימי תא םידבכמ םהש תוכזב ל"א
 ןידבכמש ליבשב 'וכו המב לבבבש רשעתתש' ליבשב רשע ינש ןירשעמש ליבשב ל"א ןי כו ז ןה המב י"'אבש םירישע
 םירופיסה ןאכ איבהו ,'וכו אבא רב ח"ר רמאד תבשה תא ןידבכמש ליבשב 'וכו המב .תוצרא ראשבשו הרותה תא
 ,רשועו דובכל וכזו ימורב טיחהו איקדולב חבטה ומכ םיבוט םימיו תותבשה תא םידבכמ ל''חב םיינעה םג ויה המכ
 סשו ,סקסד 'ע ךורעבו 'יסופדב היכו יתחגה ןכ .ונינפל איבהו 8 :809 דצ סיורק 'יעו אירוסב ריע איה ('איקדולו
 ייעו םש תבש ה"כו ואיבהו היגה שיאמרו וינפל איבהו כ'ג אתיא ר"יספבו .ינפל איבהו 'יגה זיפרט 'ע
 םש תבשב ןכו בהז לש םש םסונו ןכ ייגה פ"יכבו ,(?י/לב ןחלש 'יפו זיפרט 'ע ךורעב ה"'כו  .ןיזיפרט = : ני'חו סייד
 סוקסיד א'יכ ר'ב 'יפב שרפמ ןכו (*ןחלש כי'ג ןאכ ייפ (75 דצ ליעל ייעו) סוקסויד וא סוקסיד םגו ,בהז לש ןחלש
 א'ס 'וכו סוקסיד תואסריגה לכ איכה סקסד 'ע ךורעבו ,108 רצו 28 דצ טסריפ 'יעו ןחלש (סוקסויד טי'יכבו)
 ןאכ סוקסיד 'יפ 'רנ ןכי ,בהדד סוקסד וגב גיילפ ןמקל ומכ יוחמתו הרעק הלמה תארוה דועו ,ןחלש א'ס ןיזיפרט
 הרשע ששו םדא ינב רשע השש יושמ םש תבשב .תוטומ "יב ןועט :ףסכ לש יוחמת רייספה 'יג יפל

 יפל שרפמ יי'כ ר"'ב 'יפב .ארבנש המ לכמ :רחא ןונגסב רופיסה ר'ייספבו םשו 'וכו וב תועובק ףסכ לש ת
 ,נ'חעו וילע ותעד הבגת אלש המל ךכ לכו רייספב .אלש המל 5 | :'וכו המ לכ רייוצמ היה ובו המ לכ "גה
 ריאמ ר'א םלועה תומוא ולא רסחת םיעשר ןטבו שרדב ('ב טיינ) ו'פ אתקיספב אבוהש השעמב וכופיה הז רופיסו
 תששב ה"'בקה ארבש המ לכמ ונינפל איבהו םהמע ינממיזו ריעה ינקז לכל הדועס השעו ונריעב היה דחא יוג 'וכו
 בהז ירככ הששכ הפי התיהש ונינפלמ הלבטה תא לטנ השע המ 'וכו אלא רסח ונחלש היה אלו תישארב ימי
 יתייה ב צ ק טוקליה 'יגב ,חבט | :נ'חעו יב ר יל רמא ריייספב .יל רמא 6 :98 דצ בייח תייהגא 'יעו 'וכו הרבשו
 הזה דובכה לכל תיכז םנחל אל יתרמא םייסמ ר"יספבו ,םש ארמגה ןושלמ אוה 'וכו םוקמה ךורב רופיפה ףוסב ןכו
 דיסחב השעמ סחנפ רי''א רייפפב .'מוחנת 'ר רמא |: םנח לע אל שרפמו ןגמ לע אל טיייכ ר''ב ייפב איבה ןכו ,נ''חעו
 יוה הבר אמוצ אבורע ןירמאד תיאו (דחא תבש ברעב 'יפ) אבורע אדח תותבש תאו םיבוט םימי תא דבכמ היהש 'ןכו

 : י'בב שי'ויעו רחא שרדמ י'פע רופיסה הז אבומ דירת ייס ח''א רוטבו ,רחא ןונגסב םש רופיסה לכו ,אקושל ק
 דחא גד ול תונקל ךלהו .ןובזיד לזאו : אלא ה"ד 'א 'ה תובותכ יסות "יעו ,כ"הוי ברעב .הבר אמוצ תבורעב 7
 דע םימדב והלעמ הזו (*םימדב והלעמ הז היהו וילע םידמוע (64 דצ ליעל 'יעו) סוכרפא לש ורענו אוה אצמנו

 . 1) /10006606. ?) דססה6וסע- *) 000א06. *)
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 ינפמ וילע  ןיכרבמ םירופיכה םוי יאצומ ףא ןנחי 'ר םשב והבא 'ו בו םשב אנה גו
 'תכ ןורסח וב שיש םוי לכ אנינח 'רב יס יר םשב יול 'ר  ,האיציב וכריב :םויה לכ רואה תבשש ג

 םידצ םילכואו תופוע םיטחוש םדא ינבו םיגדו תופוע וארבנ ישימחב ,םולכ רסח וניאו הכרב וב
 אמח 'ר םשב יול יִר ,רמימל ךל תיא המ יעיבשב .םולכ רסח וניאו הכרב וב 'תכו םילכואו םינד

 השע וגבר ,םימעָטָמב וכרב  :םיסיניטסיא ינפמ יסוי 'ר םשב רזעל 'ר  ,האיציה ינפמ אנינח ירב*ד
 לוחב הדועס ול השע ,ול ברעו םהמ לכא  ,ןנוצ םילישבת וינפל איבה ,תכשב סונינוטנאל הדועס
 ,ןיריסח ןה דחא לבת ול רמא ,הלאמ רתוי יל וברע ןתוא ול רמא ,ןיחתור םילישבת וינפל איבה
 : אהמתא תבש ךל תיא ,ןיריסח ןה תבש היל רמא ,אהמתא םולכ רסח ךלמלש ןירליקה יכו ול רמא

 :יס טייק סנט ,(יכ כ"ק) סט 'כ פסקיספ ייעו ,סט עוקלי ₪ | : (יס טיייק) גי'כפ יסככ ספקיספ ,ו'ע וכ ץוקלי 2

 % שאה ירואמ ארוב [ ךורב] רמאו רואל וידי טשפו ובל חמשו ער לכמ ורמשלו ול ריאהל שא לש דומע [מ ול]
 / המל לוחמ (פ שדק סוי) שדקה לדבנש עדוי ינא וישכע רמא (ף רואמ וידי תא קיחרשכו) רואה ןמ וידי קיחרהשכו
 % יוד םשמ ,ך והבא 'רו | כאפ יל ,'ָך בר םשמ [בר םשב 1 | מפ תבשב (מ תבשה םויב) שא ריעבהל ןיאש
 | י!ךיל רואה 2 | עפיל וילע | פ ךרנמ | יכא יאצומב | 'א ןנחוי רישבו | קא והבא 'ר םשב ,ף והבא
 | יאפיכ -. [ורפח | דוב :כ'אהפ [רב | אפ האצוהב | אל וכויב | כאחד ותוא ₪ וע [לכ
 יששב ₪ .יזפ [םולכ | כא 'ל הכרב--תכו 4 | י'ִא יל תופוע | ןיטחוש | ך'הב 8 | ישי ,"א בתכ ,ך ביתכ
 המהבו םדא ארבנ ('ך יוב) ישישב ,ּכא םולכ רסח וניאו הכרב ('א םהב ייתכו) וב 'תכו םיתמ סדא ינבו םדא ארבנ

 | דיל םולכ רסח וניאו הכרב וב (ך ביתכו) 'תכו (ך םיד) ןיתמ םדא ינבו (ך םיד) ןילכואו המהב ןיטחוש םדא ינבו

 [יר** | ₪ תבשה ךרוצל ברעבמ ךירצש . . .י האצוה ,יכא האצוהה ,7 האציה ,[ך האיציה 5 | יא יאמ .פ [המ | 'ך דב

 ונבר | ץ) םיסונתסאה ,י ןיסינטסיאה ,?אפ 'ינטסא ,רְד םיסינטסיא | כ ארמז . . .?א הרמז ןב = [יסוי | רזעלא | ל יל
 | םאיבהו 7 | ייל םהמ | יןיננוצ .כלאחד ןינוצ .'אפ [ןגוצ | םול [וינפל | כ איבהו 6 | יאזְד שודקה ('ֶא 'ר .יוניבר)
 :כ ןירלק .ע) ןירוליקה ."ע [ןירליקה 8 | י ןילבת | ולאמ | ף לומתא ,'א ןילישבת ןתוא [ןתוא | כ"א ול [וינפל
 | יל אהמתא | אפד ל ,כ [אהמתא | פ ןירליק ךל שי ,ך ןירלק . . ,א ןירליק שי

 ותתיירב תליחת איהש ינפמ שאה ירואמ ארוב 'וכו רנה לע ןיכרבמ ריייספב ןוכנלו ,נ'חעו התיירב 'וכו רואה לע יא
 : רמאמה ןאכ ףסונ פ'יכבו ,התיירב תליחת איהש תותבש יאצומב שאה לע ןיכרבמ ךכיפל 'שוריב ןכו ,נ"ל שאו
 3 ךורב רמאו טש םייסמו רבכמ ספדנש םילהת ימב ףסונ ןכו ,ר'ב םשב יריכמ 'קליב םג קתעוהשו נ'חב יתנייצש
 ןע בייח דציכ 'מוא אנומ 'ר, פ'יכב דוע ףסונ וירחאו ,ז"'מ הרעה ביימ םילהת ימב םג 'יעו לוחל שדק ןיב לידבמה
 ןיב לידבמה רמוא שאה ןמ וידי קיחרמ אוהש ןויכו שאה ירואמ ארוב רמוא שאה רואב ןיי לש סוכב לידבהל םדא
 ןויכו שאה ירואמ ארוב ךרבמו ףוגה ןמ תונבל ןהש וינרפצב לכתסמו רואל וידי טשופ ןיי [ול] ןיא םאו לוחל שדק
 , םאו ךרבמו וינרפצב לכתסמו שא לש ןהש םיבכוכ רואל וידי טשופ שא ול ןיא םאו לידבמה ךרבמ .וידי קיחרמש
 /- ןמ עמוש וניאו תבש יאצומב לידבמ וניאש ימ לכ 'מוא קודצ 'ר לידבמה 'מואו ץראה ןמ ןבא הלות ורדקתנ
 ותלוגסו שודק ול ארוק הי'בקה םילידבמה ןמ עמוש וא לידבמש ימ לכו םלועל הכרב ןמיס האור וניא םילידבמה
 ו כ'פ א'ררפב הרוקמ וכו שא דומע ול חלתשנו ןמ הפסוהה לכו "םישודק יל םתייהו 'מאנש םימעה תרצמ וליצמו
 % קי" יר םשב והבא 'ר סשב 'יא ביפפ ןמקל ל''יכב ןכו ב"מ םילהת 'מו רי'יספבו 'שוריב .'וכו בר םשב 1  :שייייעו
 בבבש ריעה דועו ,ונינפל 'יגהש ומכ ל"צ 'שוריבש ףיזרהמ בתכ רבכו ,שיייע 896 רצ ו'חמב אבוה ןכו
 יניב רו א ה ףסונ ליייכב .רואה תבשש 2 : ןנחוי יר םשב הנוה בר עטיק 'א ךרב 'ע ךורעבו ,בר רכזנ אל םיחספ
 הילע ךר ב מ 'וכו ףא 'שוריבו ,םויה ות ו א לכ התבשש ייא רי'יספבו . ,ביפפ ןמקל ל"יכב ה"כו רפסה בתכב .יטיש
 תבשש שרפמ טייכ ר''ב 'יפבו ,םש םיחספ 'יעו הריבע תכאלממ 'מולכ םויה ותוא לכ רואה תבש רבכש
 ינפמ ה''בקה וכריבו 'וכו יעיבשב םייסמרכו התשמו לכאמ תאצוהב .האיציב וכריב : םש ו"חמב רואה גיל ןכו גרואל ונהנ
 תומש רמאמה לכב םש עטיקו ,תואיציב לי'צ ילואו ת אי צ י ב םגמוגמ ןושלה רי'יספבו ,םולכ רסח וניאו הבורמ איהש האיציה
 0 םדא ארבנ ישישב 'יסופדבו (רפסה בתכב) ליייכ ןוילגב ןאכ ףסונש המ אתיל ר"יספב םג .םולכ רסח וגיאו 4 : םירמואה
 4% םיהלא טתוא ךרביו 'פב יישריפו ,שי'אמר תורעהבו תייפיב 'יעו םדאב אלא יששב הכרב בתכ אל תמאבו ,'וכו המהבו
 .." ייגבו ,וכו ןכרב אל ךכל הללקל דיתעש שחנה ינפמ אלא הכרבל וכרצוה תויחה ףאו 'ה םוי תאירבב בותכש
 רשפאו ,ןורסח וב שיש םוי לכ ןושלה ןונגס השק ריייספו טוקליו ח''יכו פייכ י'פע םג תמייוקמה ונינפלש
 וב 'תכו םולכ וב ארבנ אלש .'וכו יעיבשב | :'וכו םיתמ םדא ינבו םדא ארבנ יששב כיייכו 'בו 'א אייכ ייג י"פע
 5 חיפ ליעל םג ומשב רמוא רזעל 'רו ,ארמז (ןב) רב יסוי 'ר אוה .יסוי 'ר םשב 5 :יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו
 2 וכריבו הצק םתעדו ('םיקנופמ םישנא .םיסינטסיא ינפמ = : ני'חעו כ'פ ט"יפ ח"יפ שירו ג"יפ ףוס ןמקלו (66 דצ)
 1 רחא רבד רייספב היכו ,ע"פב שרד אוה םימעטמב וכרב ויוחאלש רמאמהו ,תבשה תא גנעל םילוכי ויהיש
 דצ א'ח א'הגאב םג ייעו שובישב אנליוו 'דב םירמאמה ודרפנ םשוריפ יפלו ,מ'יו כ"מב 'יפש ומכ אלו ,םימעטמב
 דיימ קלח חיימב ןהכ דלאפאעל 'חה שיימו תוארטפיד ה'ד י"מב 2 רצ ליעל 'יעו ו'יתב םיסונתסאה 'ג סיגתסא 'ע ךורעבו ,1
 ,(ני'חעו שורקה וניבר 'ג םש מ"חונמבו) 'וכו תשע ונבר רופיסח איבהו ,ברע םמעט תבש ילכאמש .םימעטמב :564 דצ
 רחא דיסחב תשעמ סחנפ ר'א םש םיומאמה רדסו ,השרפה ףוסב הטמל בברתשנו רחא ןונגסב רופיסה ר'יספבו
 םשב סחנפ 'ר 'וכו לאש עשרה סופורסונרוט וכו תחא םעפ אבא רב אייח ר"א וכו אעב לאעמשי 'ר 'וכו ימורב
 וב בתכ וגיאש וניבא סהרבא רכו יסוי 'ר םשב ןנחוי 'ר 'וכו סונינוטנאל וריש דבע יבר 'וכו וב בותכש פי'עא איעשוה 'ר
 רשא ךרגו וכו הכאלמ לכ השעת אל יפה שררב יב זיטק םש אבומ 'וכו לאש סופוסוליפ רמאמהו .'וכו תבש תרימש
 ייגה מ'הונמבו ,("רצוא 'יפו ייל אותו ("דוקנ לי'יכב .ןירליקה 8 :48 דצ ליעלו ני'חעו ןיננוצ םש מ"הונמב .ןנוצ 6 :ךירעשב
 :182 דצ איח סיורקו ןיכורכב הייד י'מב 64 דצ ליעל ייעו תורצוא םיבר 'לב שרפמו י"'כ ר"ב '"יפב אבומ ןכו ,ןירוליק
 תבש לש לישבת המ ינפמ איננה ןב עשוהי 'ול רסיק ל'א םש תבש ילבבב רופיסב ןכו .תכש ךל תיא
 ליעומ וניא תבשה תא רמשמ וניאשו ול ליעומ תבשה תא רמשמה לכ וכו ומש תבשו ונל שי דחא ןילכת ל"א 'וכו

 ') 400% *) ןירליקה | ") 0
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 יליללש | ב"יו תכש ברעלש ביי הרואה התוא השמיש תועש ויל הרי רב םשב יול יר
 ארייתנ ,אבו שמשממ ךשחה ליחתה תבש יאצומב המחה העקשש  ןויכ ,תבשלש בייו תבש
 ךפושי אוה [וב 'תכש] ותוא רמאת ,אהמתא (אי טלק םילהת) ינפושי ךשח ךא ןושארה םדא

 םיפער ינש ול ןמיז היכקה ול השע המ ,אהמתא יל  גוודוהל אב (וט ג תישארב) 'וגו שאר 5
 רוא הלילו (םש םש םילהת) ינדעב רוא הלילו ה"ה הילע ךריבו רואה תאציו הזל הז  ןשיקהו
 ,ותיירב תלחת איהש ינפמ תבש יאצומב רנה לע םיכרבמ המ ינפמ לאומש רמאד לאומשרכ ,ינדעב

 סיכדפ ,('ס יד) סט נ'יכדס ,'6 יס זיפ 'יע 2 :ו"פפ יסבכ ססקיקפ ,'ד "ק 5"3 סילסס שכדע ,'3 כי םי'פ סוככצ 'טוכי 1
 :'3 ג"; סיסקפ "ע 6 : 6 דימ סיסקפ "ע 4 :לכיפ

 ןינמו רבשת םיעשר עורזו םרוא םיעשרמ ענמיו רמאנש הזנגש ןינמו אבל דיתעל םיקידצל הניקתהו הזנגו דמע ןילקלוקמ
 | מ (פש) כאְד 'ר ,פ ןב [רב 1 | ך סויה ןוכנ דע רואו ךלוה הגונ רואכ םיקידצ חרואו 'אנש אבל דיתעל םיקידצל הניקתהש
 | יכא הרוא | מפ 'ל התוא | ךהששל ,'ך יול .כ'יאחפ ששו םישלש ,מי'א [ויל | כ אריט ,םְד אריזנ
 | טכאפ המח 2 | פ ליל | (ךומסב ןכו) כ"א הרשע םיתשו ,יפ'ד [כייו | .25א הרשע םיתש ,י'אפ'ד [ביי
 רמאנש ,(םש) יכא ךא רמואו ריהה ,מ ךא ד"הה [ךא 8 | אחד אריתנו ,פ ארייתנו ,מ [ארייתנ | (םש) יא שמשמ
 | (פ הזה ךשחה אב יליבשב ינפושי ךשח ךא א'דכ שאר ךפושי אוה 'נש ותוא אבי ושכע אמש) ְך ךא רמואו
 (םש) יכא [רמאת | (םש) יכאְד 'ל ,כ מתא [אהמתא | (כ"מעו) ך ינדעב רוא הלילו = .(םש) יכָא'ְד [ינפושי
 | מ (םש) יכא יל ,7ך בקע ונפושת התאו ['וגו 4 | ל יל [אוה** | ל יל ,(םש) יכאָד וב בותכש [וב 'תכש* | דיל ,מ רמא
 ,י . . האציו .ף [רואה תאציו | מיכ"א הזב 5 | מיאד השע .כפ [ול השע | 'ל אהמתא | 'א ימע [יל | %א גוודזיל
 הלילו | דיהה | (םש) י םהיניבמ . . . ;א ןהיניבמ רואה אציו ,ץ רואה . .אציו ,מד רוא (מ םהמ) ןהמ אציו
 ך לאומשכ אייתא שאה ירואמ הילע ךריב המ ,(םש) י לאומשכ ,מ לאומשדכ איתא .פ [לאומשדכ 6 | 'ל ינדעב רוא
 חלתשנו (מ התד) ותיירב עד הת- .יעכאח [ותיירב | מיכאחפ אש | עד רואה .מיעכאחפ [רגה

 עורזו םרוא םיעשרמ ענמיו סביר רמאמב ןבו ץראה תופנכ לע ורואו והרשי קוספה סלשוה םיסופדכו .הריש ןושל
 ףא דע איגוסה לכ םש ימלשוריב .הריזנ רב םשב יול 'ר 1 : םיסופדב ב''יפ ןמקל אתיל ןכו ריפדב אתיל הזו 'וכו
 תכרבב ה'בו ש"בד אתגולפב '1 הכלהב היונש םשו ,םויה ותוא לכ רואה תבש רבכש 'וכו םירופיכה םוי יאצומב
 ם י א לכ ה 'וכו תישארב ימי תששמ וארכנ אלש י'פעא םיאלכחו שאה 'וכו שדחתמ וניא שאה םש רמאקו ,רנה
 השמיש תועש ששו םישלש (אריזנ 'ר ייא אצנגמ 'דבו ,הריזנ רב ל'צו) הריזב 'ר םשב יול יר ש א ה 'וכו ןועבצ ינבו
 הקספ אש ןויכ 'וכו ןושארה םדא היהו תבשב הרשע םיתשו 'וכו הרשע םיתש ןושארה םויב תארבנש הרואה התוא
 שמשמ ליחתה תבש תציש ןויכ ץראה תופנכ לע ורואש ימל וכו תחת 'נש ררושמ ולוכ םלועה לכ ליחתה הרואה
 שאה 'וכו םיאלכהו שאה ינת םש 'גו 'וכו ןועבצ ינב הלאו 'פה שרדב איגוסה האבוה ב"פפ ןמקלו , וכו אבו ךשוחה
 ןינעה שרפל םירמאמה סריס ןאכו ,'וכו העקשש ןויכ 'וכו העקשש ןויכ 'וכו העקשש ןויכ 'וכו תועש ול יוכו יול יר
 ארמיז 'ר םשב יול רי'א 'יא םש םילהח ימבו ,בי'נ הרעה ג"כפ םש ריייספב 'יעו הרואב וכריבשו תורואמה ולקלקתנש
 ,אריזנ רב םשב םירמאמה ינשב ל''צו 'וכו ששו םישלש אריזנ 'ר םשב יול ר''א 'וכו הליפא ומע השמיש אלש םויל תבשה םויל
 ויד יסיפדמו ויל לר תועש יול 'יא ריפדב .תועש ויל | : 888 דצ בי'ח א'הגאו נ'חעו אריט רב שבתשנ 'ג ג'יפ ק'מ 'שוריבו
 יג שובישב וסיפדהו 'וכו לש ביי ר'יפדב םהינפל היה ןכו ,א'אב היגה דבכו ,תועש הששל וסיפדהו יול וארקו ועט
 תבש ילילב הניתמהשו ןושארה םויב תארבנש הרואה התואו ,הרשע םיתש ןוכנל ר"'יספבו 'וריבו ,רשע םינש םימעפ
 : תי'פי 'יעו תולילב קיספמ ךשחה היה םינושארה םימיב לבא ,ליזאו שרפמדכ תופוצר תועש ול ר"הדאל השמש
 תבשו היהש הלילהו תבש ברע תבשה םוי היה תועש ששו םישלש רחא ןונגסב םש םילהת 'מב .'וכו השמיש
 יתחרפש ליבשבש יל יוא רמא המח וילע העקשש ןויכ ר'הדא וב ארבנש םוי םש זי"ע אתיירבב רחא שרדו ,המצע
 רי/יספב .שמשממ 2 :םש ג''רדא 'יעו יוכו אוה םלוע לש וגהנמ רמא רחשה דומע הלעש ןויכ 'וכו ידעב ךשח םלוע
 ליייכ ןונגסכ 'רדענ ןאכ .'וכו ךשח ךא 8 :  נ'חעו 'וכו שמשמ ליחתה תבש תציש ןויכ ישוריב ןכו ,אבו ש מ ש מ ייגה
 ונפושת התאו דיסל ןווכו ,ביפפ ןמקל ליייכב אוהש ומכ 'וכו ךפושי ו ב 'ת כ ש ותוא יתחגהו ,ד"חה וא 'נש תלמ
 בותכש ותוא אמש רמא םיסופרב 'יגה ביפ ןמקלו ,תייפי 'יעו םירתסמב ונפושיו שחנה אבי ךשהה י'ע רמולכ בקע
 יוכו ךפושי אוה וב 'תכש אוה ולא רמאו 'שוריבו ,אהמתא ינפושי 'וכו ךא רמואו יל גודזהל אב 'וכו ךפושי אוה וב
 'וכו וב 'תכש ותוא אמש יניכשנל אב שחנ אמש יל יוא רמא ףסונ ר'יספבו ,'וכו ךשח ךא רמאו ינכשנו אב אמש
 ליחתה אבו שמשממ ךשחה ליחתה 'וכו תבש יאצומ םדא הארש ןויכו םש ב''מ םילהת ימבו ,לודגה שרדמב 'יעו
 ,'וכו ךא רמואו ינש וישכע ואיבמ אוה 'וכו ךפושי אוה הי'בקה רמאש הז אמש יל יוא רמאו וינפ לע חפוט םדא
 ינפושיו תבש ברעב יתוא העטהש שחנה אבי אמש ובלב רהרהמו בשוי היהו דוע אתיא רבכמ ספדנש םילהת 'מבו
 היכו יוכו ול ןמיז יול 'ר ר ממ א םשו היייספב היכו ,ול השע 4 :הטמל ייעו םש אירדפ י'פע הפסוה הזו ,בקע
 לש תחא םינבא יתש ול ןמיז םש םילהת 'מבו ,םינבל .םיפער : וכו ול ןמז העשה התואב יול 'ר רמא 'שוריב
 אציו וזל וז ןשיקהו םינבאה יתש ר''הדא לטגו תומלצו לפוא ןבא 'וכו ךשחל םש ץק 'נש תומלצ לש תחאו לפוע
 העיד הייבקה ןתנ תבש יאצומבו יוכו רמוא יסוי 'ר םש םיחספ אתיירבבו ,'וכו ןילידבמ ונא ךכיפל 'ןכו וילע לידבהו שא ןהמ
 ןמקל םיסופדה 'יגב הכו .רואה תאציו 5 :רוא ןהמ אציו וזב וז ןנחטו םינבא ינש איבהו הלעמ לש אמגוד ןיעמ ר'הדאב
 פער 'ע ךורעבו ןאכ םג סופדה 'יגבו םש ייגה ז"כבו ,רואה ןהמ א ציו 'שוריבו ,רואה האציו בי'פפ ןמקלו ,בי'יפ
 לפכנ ןכו .'וכו רוא הלילו ינדעב רוא :'וכו וילע ךריבו ןהמ רואה התציו ר"יספב שבתשנ ןכו ,'וכו הי ל ע ךריבו
 ליעל יימב 'יעו) ירקת לא שרד אוהש ליינ ןכלו תומוקמה ינשב סיט היהיש קוחרו ,ביפפ ןמקל ל"יכב בותכה
 רפסו םש םילהת י'שריפו סוגרת 'יעו לפוא ןושל רוא ינדעב רוא הלילו ארקמ לש וטושפ שרדמה יפלו ,(16 דצ
 ,רואה תאצו ול ריאהש ינדעב רוא הלילו ןאכ שרודו ,'כ ד": תומש ע"בארו 17 דצ הנוי 'רל םישרשה
 מ ףסונ םיסופדבו ,שאה אוה ריואו ריוא אלא רוא ירקח לא שרדה תנווכ ילואש יל בתכ רעכאב 'חהו
 "יכב ןמקל .לאומשדכ 6 | :םיסופדב םג אתיל ביפפו ביפ ןמקלו ,םש ימלשוריב 'יעו 'וכו הילע ךריב המ
 עטיק םילהת 'מבו ,רמא לאומש 'ג םש ישוריב ןכא ,נ"חעו לאומשכ איתאו ריייספבו ,לאומשדכ .היתא 'יגה ביפ
 ןמקלו ,ב'יפ ןמקל ליייכב היכו  .ותיירב תליחת איהש :'וכו אנוה ר'א תבש יאצומב רואה לע .ןילידבמ ונא ךכיפל
 ךרב יעבו ותיירב 'וכו רנה לע אבומ ףער 'ע ךורעב ןכו ,התיי ר ב תליחת איהש ינפמ רו א ה לע ןיכרבמ ב''פפ
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 המוד אל ,םדאלש וינפ רואב וכרב :םולכ רסח אלו קלוד ויתאצמו תבש יאצומב יתאבו תכש ילילב
 ולקלקתנש יפ לע ףא הדוהי רב ןועמש 'ר ,תורואמב וכרב :תכשכ תבשה תומי לכ םדאלש וינפ רוא
 ןושארה םדא רמאד יפא 'רכ הייתא אלו ןינברכ הייתא ,תבש יאצומ דע וקל אל תבש ברעמ תורואמה
 תבש יאצומ ודובכב ןל ימא ןינבר ,(ג טמ םילהת) ןילי לב רקיב םדא םעמ המ  ,ודובכב ןל אל
 ילילב המח העקשש ןויכ] ,(כ די בויא) והחלשתו וינפ הנשמ ריהה ןדע ןגמ ודרטו ונממ וויז לטנ
 'וו יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו ריהה תבשל דובכ קלחו הרואה תא וונגל היבקה שקיב תבש
 = ןיסלקמ לכה וליחתה תשמשמ הרואה הניתמה תבש ילילב המח העקשש ןויכ  ,[הרואב וכריב המב
 ,(םש םש) ץראה תופנכ לע ורואו המ ינפמ (ג ול בוא) והירשי םימשה לכ תחת היה

 . ליכדס ,יכ סל ןיכדקנפ ,5'כפ ןטקל ייע 8 = : חייכטס 'כ סילספ 'קלי = ,בייפ ןטק) 5 == :סייכ יס סיטלכב נ"מ למוסכס 1
 :'כ "יס ע"לק .סילקפ יכיכע 'קלי ,ס"פסס יכ סילספ 'קלי 7 | :כ'פס ףוק ןטקל 5 | : טייפ סייכדפ , (ינ 'נ) ס"פ

 ,יתאב . . יאצומב ,' קלוד ותוא יתאצמ תכש יאצומבו ְד קלוד תבש יאצומב ותוא יתאצמו יתאבו ,'כא [קלוד--יתאבו 1
 'ך םדא לש וינפ רואב ושדק ,כ ןושאוה ₪ :מיבאח [םדא | ₪ תבש יאצומ דע קלוד היהו ;5 קלוד והשכ ויתאצמו

 אוהש ומכ ,יַפ תבשב אוהש (י תומכ) ומכ [תבשכ | 'א עובשה [תבשה 2 | ף וניא ,י אלו | (ף םינפ רואב וכרב)

 וכע רפכ שיא (כ'א ןב .%א רב) רב . .'ר ,(םילהת) י ןועמש 'ר םושמ הדוהי ןב ןועמש 'ר | מאחְד תבשב המוד

 וכע רפכ שיא הדוהי 'ר םושמ (מ לאעמשי) ימש 'ר ,כאד ןועמש 'ר (2א םושמ ימא) םשמ רמוא (ם ם'וכע

 | 'ך -- לבא [אלל | ו ברעב | (םש) ' תורואמ 8 | יש וללקתנש .מ (סש) יראח  [ולקלקתנש | םפ רמא
 י מ(פש)יכאְד ימא זחפ [יסא | ך'רדכ [ירכל | ך ןנברדכ | (ךומסב ןכו) מא פד איתא ,כזח [הייתא | פ -, אלא | דע
 | ם יתכד [םעט המ | םכ"אהחפד ומע ודובכ ,(םש) י [דונכב 4 | מ (סש) יכ?אְ ימא 'ר ₪ .'אזפ [רמאד

 - | מ(פש)יכא יאצומלו ,ך יאצומו ,₪ [יאצומ | ומע ודובכ [ודובכב | ך םדאו [מ (סש) יכאפ [םדא | מ (סש) י רמאנש

 < .[(םש) יכ אך והחלשתו* | מ דרטנו | ך וויז ונממ ,מ ונמיה . . ,(סש) יאחפ [ונממ וויז | (םש) יאָפְד לטינ ,זך לטונ 5
 = | שפ לילב [(פש) יכד ילילב* | "אד המחה [מ (סש) יכפ המח" | ל יל הרואב--ןויכ* | ל והחלשיו
 . ,מאפ [המח | ךפ ל [מא המב*7 |  ותוא שדקיו . . . תא ,(סש) יא יעיבשה סוי תא ,ם וגו [רגו --- תא* 6
 " שאת [תשמשמ | מד הליחתה אפ [הניתמה | ךתבשה /מאח [תבש | מ לילב | (םילהת) יִחְד המחה
 = [ותרשי 8 | אפ ריהה | ןח ותוא מ (םש) יכא היבקהל - [ןיסלקמ | זך יל לכה | ְך תשמשמ התיהו ,פ תשמשממ
 טיבמו הפוצ םדא ןושארה סויב אוה ךורב שודקה ארבש רוא ןומיס רי'ב הדוהי 'ר רמא ₪ /מ (םש) יכאזפ [ץראה

 ןהישעמש הגלפה רוד ישנאבו לובמה רוד ישנאב אוה ךורב שודקה לכתסהש ןויכ ופוס דעו םלועה  ףוסמ וב

 תמב םג אתליכמה לע קלוח שרדמהו ,ליעל יתקתעה וירחאלשו הז רמאמב אתליכמה ןושל .'וכו וינפ רואב וכרב 1
 דחא רמאמל םירמאמה ינש ובכרוה ר"יספבו .ןושארה םדא לש וינפ רואמב אתיא םשו 'וכו המוד אל שרפמש
 וותשאו םדא לש וינפ רואמב וכרבו תורואמב ושדק ןועמש 'ר םושמ רמא םינע רפכ שיא הדוהי ןב ןועמש יר םש
 <  ןונפ הנשמ "וכו הניש תבש יאצומבו תבש יאצומ דע ונממ םדא ויז לטינ אלש דמלמ ריהדא לע כ"ג היל שרפמו
 = יחוי ןב ןועמש יר םושמ וכע רפכ שיא הדוהי ןב שיר רמא םש ב"'מ אמוחנתב ןכו ,רכו ןנברכ אייתאו ותחלשתו

 "  רמאמה קתעוה רייספה ןוגגס י"פעו ,'וכו תבשה אציש דע תורואמה וקל אלו ןושארה םדא לש וינפ ןיז הנתשנ א
 וינפ רואב וכרב ונינפלש רמאמב 'ג םש מ'הונמבו ,('וכו הרוא ותוא ס"בירא םש טימשהו) 68 דומע לודגה שרדמב
 םיסופדב ףסונש 'וכו רואב ושדק םש גילו ,נ"'חעו תבשב המוד אוהש ומכ עובשה תומי לכ 'וכו המוד אל םדא לש
 :הדוהי רב שייר ליזאו שרפמדכ .תורואמב וכרב 2 :הז ןיא סי'מב ןייצ א'בא שרדמ ןוילגב סגו ,אתליכמה י"פע 'רנכ
 :.ןויכו "יגת רייספב) תבש ילילב המח העקשש ןויכ םירמאמה איבה תורואמה ןינע ראבלו ,'וכו ולקלקתנש י"פעא
 תרואה הניתמה 'וכו ןויכ 'וכו תבשל דובכ קלחו 'וכו הייבקה שקיב (םיסופדה ייגב ביפ ןמקל היכו ר"הדא אטחש
 " לכ םש איבמו ר"הדאמ ולטנש םירבד 'ו ןיב תורואמ בשוח בי'יפ ןמקלו ,'וכו תועש ול הריזנ רב םשב יול 'ר וכו
 ביפ ןמקל לייכב ה'כו .תדוהי רב ןועמש יר = :םש יימבו 21 דצ ליעל רואה תזינג ןינעב תושרדה ייעו ,איגופה
 םש ילב םיאנתה ישרדמבו אתפסותו הנשמב הברה םימעפ ארקנ ןכו (58 דצ ליעל י'מב 'יעו תרדענ רמא תלמו)
 בחו 98 דצ איח תייהגא 'יעו סו כי א רפכ שיא םש לודגה ימבו ימור י"כ םש ביימ אמוחנתב 'יגה הנוכנו ,ומוקמ
 תורואמה ולקלקתנש יייפעא גייל ר"יספבו ,88 דצ ליעלו כמו נ'חעו וללקתנש ייגה ביפ ןמקל .ולקלקתנ : 895 דצ
 יק ייתכמ ייעו רחַא םש םהינשו ,ריייספב היכו יסו יי 'רכ םש םיסופדה ייגבו ,ביייפ לייכב היכו .יסא 'רכ 8 :יכו
 . .רייספבו  יריכמ יקליו 'קליבו י"כ העבראב .דוע היכו .םדא | : בייפ ןמקלו ניחעו רייספב היכו .ודובכב 4  :איע
 םדא םש םילהת איכ קוספ י'פע שבתשנ ילואו ,ם ד א ו כותכ ארקמבו ,םש גירדאבו ןירדהנסבו ב"יפ ןמקלו ג"המו
 הרואה הזנגנש ונממ וו יז לטנ שרדמה תטיש יפל שרפל ךירצ ןכו ,תורואמ ונייה ודובכו .ודובכב ןל : ןיבי אלו רקיב
 ו דוב כ לטינ תבש יאצומב םש 'יגה הז רמאמבו ,וינפ רואמ אוה וויז יתאבהש ר"יספה 'יג יפל לבא ,ב"יפ ןמקל י"מב 'יעו
 יוכו תריזנ רב סשב ליר יוכו הרוא ותוא סי'בירא םירמאמה םש ואב כ"חאו ,םדאה תא שרגיו ינש 'וכו ודרטו ונממ
 ןמקל םירמאמח ורדסנ ןכו ,'וכו תכש יאצומב 'וכו העקשש ןויכ וכו בש ילילב המחה העקשש ןויכ רכו אטחש ןויכו
 ןויכ רמאמה ףוסב 'וכו ארבש רוא ס"בירא םיסופרב אתיא ןאכו ,'וכו שרגיו קוספה םש ףסונ םגו 'יסופדב ב"יפ
 וכ םירחא יי'כבו לייכב אתילו ,ריייספת ןונגס י'פע הפסוה הזו ,ץראה תופנכ לע ורואו המ ינפמ וכו העקשש
 ךומסב יתאבהש ימלשוריבו ,איגוסה ירמאמ ראש ךותב ב"פפ ןמקל אתיל 'יסופדב םגו ,טוקליב אבוח אלו  ב"יפבו
 יחיו שרדב (בימפ) א'מפ ןמקל רמאמה אצמנ ונינפלו ,ופוס דעו סלועח ףוסמ וכ טיבמ ןושארה םדא היהו קר "יא
 אייפ ריו היילפ ריומש ייעו 'וכו הרואה התוא הדוי 'ר רמא רואה ותואב שמתשהל םלועה הכז אלש 'וכו רוא
 = :יא ביי הגיגח יט 'יס ינימש אמוחנת (א"י 'יס 'חיתפ) רתסא שרדמ 'ז ייס אתחיתפ תור שרדמ 'ה 'יס ג"יפ ר"דמב

 אוהש ומכו םש יריכמ 'קליו טוקליו כיייכו 'בו 'א א'יכו פ'יכו םיסופדה 'וג י"פע הז רמאמ יתמלשה וכו העקשש ןויכ 5
 ,ירקיעה ומוקמ ןאכ ןיאש תצק עמשמ 'וכו וכריב המב וכו ךרבי\ רי'חח םויסמדמ ןכא ,ב"פפו ב"יפ ןמקל לי"יכב
 :וחרשי שרוד .והירשי 8 = :ר'יספב ה"כו .הניתמה 7 | :היל ג'ל ןאכו ב"פפו ב'יפב קר רמאמה קתעוה חייכב םגו



 ו רו וו ויצו 2

 7 ג ב אי החשרפ תישארב

 תכשה :תומי לכש ןמב וכריב ,ןמב ושריקו ןמב וכריב רמוא לאעמשי יר יונו םיהלא ךרביו
 ןתנ יר  ,רקיע לכ תבשב ררוי היה אלש ןמב ושדיקו  ,םירמע ינש תבש ברעבו דחא רמוע דרוי היה
 בר ,הפיטעב וכריב :ששוקמב ושריקו ןמב וכריב [רמא] קחצי 'ר  ,הכרבב ושדיקו ןמב וכריב רמוא
 ךירצ רמא ירסח רב ןיבא ,ברעל ךירצ (רמא) ןנחוי יר םשב אייח 'ר = ,ףילחהל ךירצ רמא אנוה
 ,הריעז 'ר הלשלישו הימרי ירד היתלוג תקלתסיאו אדחכ ןיכלהמ ןווה הריעז 'רו הימרי 'ר ,לשלשל
 רנה תא יתקלדה תחא םעפ ,השעמה היה יבו רנב וכריב רמוא רזעיל יר :לשלשל ךירצ 'מא אדה

 סי'פ סספ 'טוכי "יע 8 = :(יב זייק) גיכפ יפבכ 6פקיספ ,ז'פ םדסבד 'קע וכפי ספליכע ,סש יכיכע 'קני ,ז"ע זפכ עוקני 1
 :יב יס םיטסכב סעוסנפ ,(יג יב) 'פ םלסכו םוכ טכדע ,(': ו'טק) סט יפבכ ספקיספ ,'ס טייק יס גייק סנט ,'3 סיכ

 [תבשה | ייפ יל ןמב ושדיקו --וכריב | מכא ותוא שדקיו ,ָך 'מוגו יעיבשה םו' תא . . ךרביו ['וגו---ךרביו 1

 [ינש | א תבשבו [תבש ברעבו | ך יל [דחאל | ייל ;א דרוי [דרוי היה 2 | אפ הנשה ,יכ"א עובשה

 ,'כ"אפ [דרוי היה | פ ושדק ותוא שדקיו [ושדיקו | יכ?אְד םירמוע :1א [םירמע | 5 ₪ דרוי היה א ₪ דרו

 | טכא יל ןמב -- הכרבב ושדיקו 8 | (מ דרוי היה אל ומצע תבשבש) כאפְד 'ל ,יוב [חנשב | י'אְד דרי
 [ףילחהל 4 | מיכא אנהכ בר :פ נוה 'ר | טכאד . . (ך וכריבו) וכרכו .פ הפיטעב וכרב | ל"ל [פְד רמא*
 | כ אריז 5 | א ידסח בר .מיכ'אד יאדסח | יאבא | ך אנינח 'ר םשב אמח 'ר [ןנחוי---'ר | 'א ףיטעהל

 | םכְך הומא 6 | "א היתלע :פ אתלוג ,ל היתליג [מרכ'א היתלוג* | מ אקלתסיאו | מכאפ ווה
 ,יכ תבש (י ברעב) ילילב רנ | מכא השעמ אדהכ ,יחפ השעמ היה (פ יב) יגו | מכאפרד רזעלא ,יִזְח רזעילא
 | ₪ רנה תא תבש ילילב

 םש אמוהנתבו םש לייכב ןמקלו יריכמ יקליבו תומוקמה ינשב טוקליב םגו ,תולבא ןינעל (ו 'ו תישארב) ובל
 ינשב ןוכנל אבומ 'שוריבו ,דוד לא בצענ יכ דייל 'כ איש כ/הלמ שבתשנ ילואו ,'וכו ךלמה בצענ בותכ ארקמבו ,בצענ יכ
 תושרדה לכו גייכפ ר'יספב הללכנ הפוס דע ןאכמ השרפה לכ .'וגו םיהלא ךרביו 1 :'וכו ךלמה בצענ תומוקמה
 םרודיסו םירמאמה ןונגסב םייונישה לעו ,והשדקיו תבשה םוי תא 'ה ךרב ןכ לע קוספה שרדב םש ואבוה םירופיסהו
 םשמו ר"יספב םירמאמה ולא רקיעש א'צ הרעהב שיימ יל ריהנ אל ןכא ,םיניע תוריאמה ויתורעהב שאמר םג ריעה
 ןמב ושדקו ןמב וכרב והשדקיו וכו ךרב ןכ לע ןניסרג םש אתליכמב .'וכו רמוא לאעמשי 'ר :  ך"בה לא וקתעוה
 ןועמש 'ר ששוקמב ושדקו ןמב וכרב רמוא קחצי 'ר הכרבב ושדקו ןמב וכרב רמוא אבי ק ע 'ר לאעמשי 'ר ירבד
 'ר םושמ רומוא וכע רפכ שיא הדוהי ןב ןוע מש 'ר תורואמב ושדיקו ןמב וכרב רמוא יאחוי ןב
 השדקב יגילפו ןמב וכרב םש תועדה לכ ייפעו .כ'ע ןו ש אר ה םדא לש וינפ רואב ושדקו ןמב וכרב ןועמש
 'וכו וינפ רואב וכ ר ב ןאכ סירג ןכל םיהלא ךר ביו לע תקיודמה ליייכ 'יג יפל תושרדה רקיע ר''בב ונינפלו
 השרפה ךשמהבו 'וכו כו רגב וכרי ב רכו הפי טע ב וכרי ב אתליכמה לע ףיסומו רכו תורוא מ ב וכרב
 םינפ רואמבו ןמב הכרבה ןינע שרפל םירמאמ ופסותינ דועו ,רכו םימעט מ ב וכר ב "כו האיציב וכריב
 תור) םירמעב יתפסאו מ'לכ .םירמע ינש 2  :ר"בה ןונגסב םיבר םייונישב איגוסה לכ רייספבו ;תורואמבו
 לאעמשי 'ר יבד ינת םש ריייספבו ,םיכוד היד יימב 88 דצ ליעל 'יעו ףטח ץמק םוקמב ויוה םירמוע 'יגהבו ('ז יב
 היגה א'זבו וב התייח אל המרו שיאבה אל ןמב ושדקו םירמוע ינש ת ב ש בו דחא רמוע םוי לכבש 'וכו ןמב וכרב
 םוי לכב 'וכו הנשמ היהו ביפ חלשבד 'ד 'סמ אתליכמב רמאמה י'פע ר"יספ 'יג שרפמ שיאמרו ,תבש ברעבו םש
 ןתנ'ר םשב יבר ינת םש רייספב .הכרבב ושדיקו 8 :נ'חבו שייייעו םירמע ינש תבשבו דחא רמוע וב היה

 ושדקל שרדב סשו ,'וכו רמוא אביקע 'ר 'יגה ורחי אתליכמבו ,ותסינכב סוכה לע ושדקמ ורמא ןאכמ הכרבב
 אתליכמב כי'ג אצמנש ששוקמב ושדקו 'וכו וכריב קחצי 'ר רמאמו ,'וכו ןייה לע ןישדקמ ורמא ןאכמ הכוכב ושדקל

 יבו יא אייכ 'יגכ אוהו ,ששוקמב ושדקו ןמב וכרב רמוא ןתנ יר ר'ב םשב אבוה טנק 'יס מ"הונמבו ,ר"יספב את
 רמאמה לכבו ,'וכו דרוי עוב שה תומי לכש 'וכו ןתו א שד קיו 'וכו ךרביו "יגה םש ןכו ,יריכמ 'קליו ב"יכו
 םויב םיצע ששוקמ היהש יפלש .ששוקמב | :48 דצ ליעל י'מב 'יעו ולא םירפס 'יג םע תומיכסמ מ"הונמב 'יגה
 'וכו וינפ רואב וכרב ךומסב ןכו רוביחה ויו ילב פייכו ל"יכב ןוכנל ה"כ .הפיטעב וכרב :ר"'ב 'יפ ,לקסנ היה תבשה
 אוה הפיטעב וכריבו ,אמתס ונינפל והל סירג ןלוכו ,'וכו םימעטמב וכרב 'וכו האיציב וכריב "וכו תורואמב וכרב
 הפיטעב וכרב קיתעחו םירמאמה סריסו עטק טוקליבו ,תיפיב םג 'יעו וינפלש רמאמהל ךשמנ וניאו ע"פב שרד
 אנוה בר םש גילו ,ףט ע תה ל ךירצ אגינ ח 'ר רמא הפיטעב ושדק רמוא י ברו ייגה ר"יספבו ,ששוקמב ושדקו
 רמא 'וכו תבשל דחאו לוחל דחא ןיפוטע ינש ול ויהיש םדא ךירצ אני נ ח ר"א אתיא םש האפ 'שוריבו ,'וכו רמא
 תבש ילבבבו ,םש תור שרדמבו 'וכו תא המב ושדקל שרדב םש רי'יספ 'יעו 'וכו תונשל םתא ןיכירצ כ'יפעא ןול
 ףילחי ףילחהל ול שי םא אנו ה בר רמא 'א ג'יק םשו ,'וכ| אתבש ילעמד אינפא יאקו ףטעימ אנינח 'ִר 'א טייק
 אנהכ בר אבוה מ"הונמבו ,תישארב 'פ שיר תותליאשבו םש אמוחנתב 'יעו וידגבב לשלשי ףילחהל ול ןיא םאו
 85 דצ ליעל 'יעו ןנחוי 'ר םע ףלחוהו ןתנ וי יר םשב אבוה מ"הונמב .'וכו אייח 'ר 4 :ני'חעו ףילחהל ךירצ רמא
 םינש וא דחא דגב ול ברעיש ול יד טייכ ר"ב 'יפב שרפמ .ברעל ךירצ :רמא ו הב א 'ר 'יגה רייספבו ,44 דצו
 שרפמ .שלשל ךירצ : 588 דצ ג'ח א'הגא "עו יידסח רב ןיבא ר"יספב היכו .'וכו ןיבא : לוח לש םתוא סע
 וניאש וישכע הארנש יפל וידו לוחב גהונ היהש תומכמ וקולח לשלשי ףילחהל האנ ילכ ול ןיא םא | רי'ב 'יפב
 הקלתסנו דחיב םיכלוה ויה .'וכו ןיכלהמ ןווה 5 :םש תבשב י'שריפ 'יעו תבשל לוחמ איה אריכיהו הכאלמב קוסע

 ייפש לנו נ'חעו יתי לי ע .היתלוג אבוה מ"הונמבו ,811 דצ איה ל"תמע 'יעו היתלוג יתהגתו ,י'ר לש ות
 הנוב 18 דצ ליעל שרפל שי ןכו תיליע ביי ג"'כ ב'מ י'תו ,תילע תלג ויט 'א םיטפוש מ"'לבו הנוילעה ותילט

 ילבשבו ,לוחב הבכש םשכ הרהמ הבכ תבש לש רג ןיאש רמאמה 'יפ אבומ 148 דצ ו"חמב .רנב וכריב 6 :ת
 ,ביי ייס .אינתב ה''כו 'וכו תבש לילב 'וכו השעמ היה יבו 'וכו וכרב רמוא רז ע לא 'ר קתעוה טיג 'יס

 ,נ'חעו 'וכו קולד יתאצמו יוכו תבש לילב רנה 'ןכו םעפ ה ש ע מ א דה כ רנב וכרב רמא רזעלא 'ר םש מ"הונמבו
 יאצומ דע קלוד היחו תבש ילילב רנה תא יתקלדה יוכו יבו רגב ושדק רמא הימרי יר לש ונב 'יגה םש ר"יספבו
 ,'וכו הימרי יר לש ונב רזעלא 'ר םש היגה ש"'אמרו ,םולכ רפח אלו ןמש אלמ ותוא יתאצמ תבש יאצומבו תבש
 יר 'וכו ורמא ןכימ יוכו ןתנ 'ר םשב ינת ושדיק המב ותוא שדקיו (םש טמשנ ןויצהו ,ל"נ ןכ) ר"יספמ קתעוה ו'חמבו
 : וכו רסח אלו ןמש אלמ יוכו תבש יאצומ דע ךלוהו קלוד היהו 'וכו יבו רגב ושדק וא ףסוי 'ר לש ונב רזעלא
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 םלועה תא ןידבאמש םיעשרה ןמ ערפהל אלא ,אהמתא ותכאלמ לכמ ימא תאו ומלוע תא היבקה

 ןנאש  ,וב ארבנ המו א ,למעב ארבנש םלועה תא ןימייקמש םיקירצל בוט רכש ןתילו ,למעב ארבנש
 ויה םהב םישמשממ םהינוק ירי ויהש ןמז לכ יארוהנ רב יסוי 'ר םשב יול 'ר  ,טקשהו הולשו תחנו
 : (אי כ תומש) יעיבשה םויב ומלועל חניו החינ םהל ןתינ םהינוק ירי וחנש ןויכ  ,םיכלוהו םיחתומ

 - וניא הביטאנוד ןתונש העשבו ,הביטאנוד ןתונ וניא הביטאטסיא השועש העשב םדו רשב אבא 'ר רמא 6
 :ךרביו תבשיו הביטנוד ןתונו הביטאטסיא השע היכקה לבא ,הביטאטסיא השוע

 אי השרפ

 = ,יות םיהלא ךרביו תבשה וז (בכ י ילשמ) רישעת איה יי תכרב םיהלא ךרביו (ג ב
 .:( ש ביש) ונב לע ךלמה בצענ יכ רמא תאד המ ךיה לבאה הז (סש שש) המע בצע ףיסוי אלו

 יקני ,וינקפס יכ ילטע 'קלי  ,ז"ע כ עוקלי 7 || :ביכ יק סניו במ סעוסנס 5 = :פ"י יס סיטסכב 3'מ סמוסנפ ייע 1
 [עוסכסו 3/9 סעוסכס ,ב"לפו ז'כפ ןעקכ ייע 8 = :'ד כ"פ ג'פ ק'ע '3 'ס ב"פ םוככב 'טוכי | ,סייכ 'יס ע"מ סילסס יכיכמ
 - :'6 "יס יניעט

 י יד ולוכ ארבנש ;י אז ארבנש 59 | .ך םידבאמ ןהש .יכאפ [ןידבאמש | 87 רמוא ,כ?א תרמא ,!א רמא 1

 .ןהש . . ןתילו ,כ [למעב--ןתילו | כא העיגוו ,י עיגיו .?אפְד עיגיבו זך עגיבו ₪ [למעב |  ם ארבנ ולאכ
 למעב ארבנ ולאכ . . ןימייקמש . . ןתיל ,ן עגיבו למעב ארבנש . . ןתילו ,ך העיגיו למעב ולוכ ארבנש . . ןימייקמ
 -רב | ירכא הטבו [תחנו 8 | ןח ןנאלש | ך תבשש רחאל ,ז] תבנשב ₪ .יכאפ [וב | י א 'ל ,פ העיגיבו
 < כ [תחינ | 'א - דימ [ןתינ | כאד ןהמ ₪ :יפ [פהינוק | י ןיחתמנ 4 | ם יל ,ך . . ריב ,כ'א [יארוהנ
 = | תשוע אוהש | אפ אחא [אבא 5 | ₪ ₪ 'תכד [חנה | 3 הינח ,ך החנ ,א החונ ,פ אהינ ,ֶד'ְד החיינ

 . לכב) ₪ אביטאטסיא ,(רמאמה לכב) כ אביטאטסא ,(רמאמה לכב) ָך הביטאטסא .ל הביטאטסא יא [*ף הביטאטסיא*

 ם אביט אנוד ,'רָכְד אביטנוד ,?ךֶזֶד [הביטאנוד | 1ך*א אביטטסיא ,?ך1א אביטאטציא ,1ך הביטאטשיא ,(רמאמה

 .  אוהש ,ל ןתינש [ןתונש* | יא יל יטסיא--העשבו | (רמאמה לכב) 'א הבוט . . !ך אבט אנוד ,(רמאמה לכב)
 < = | (ךומסב ןכו) זך [הביטאטסיא 6 | (ךומסב ןכו) ?ך אביט הנוד ,(ךומסב ןכו) כְד אביטנוד .ך [הביטאנוד | 'אָפְד ןתונ
 [ וז הביטאגוד | רעפד ןתנו .כא [ןתוגו | ע אביטטסא ,!ך אביטטסיא ,?ך אביטאטסיא | ך ןתנ .כאפ השוע
 /% [תכרב | יאפ יעיבשה םוי תא -. [םיהלא ךרבו 7 || כ . .'תכ ךכש ,אָד תובשח | ץ תונויגלל אביטנוד
 . םוי הז 5 תכש וז | כ'אד רישעת איה י'י תכרב המע בצע ףיסוי אלו = :יפ [ריששת | םכאפךד -, בותכ

 - | פאד ל ,י [יכ 8 | ל ךה [ך ךיה* | (סשש) י'ִאְד יעיבשה םוי תא [רגו | (ילשמ) יתבש הז ,ו תבשה

 < אאיבמו ,ולמע לכמ תבשו וינפל העיגי התיהש לוכיבכ עמשמו ,השע רשא ותכאלמ לכמ יעיבשה סויב תבשיו קוספה
 " הלא לכ תאו החיתפב בייפ שיר ןמקל ןכו ,ותכאלמ לכמ 'מא תאו ךירפו וכו למעב אל סיביר םשב ביר רמאמ
 "יד ייפ סדרפה 'סב אבומ רמאמהו ,אהמתא התשע ידי הלא לכ תאו 'מא תאו 'וכו למעב אל ס"ביר םשב ביר "וכו

 "= ןומיס 'רב [הדוהי] יר םשב היכרב ר"א ןכ אל אהמתא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ ביתכ וניצמ ר'בב םש
 "= תמו העיגיבו למעב ארבנש םלועה תא ןידבאמש יוכו ערפהל אלא ותכאלמ לכמ תרמא תאו העיגיב אלו למעב אל
 טקשה םולש תהונמ הלפתב תבשב החנמב הז ןושל רמוא ךכלו םש בתכו ,טקשהו הולשו חטבו ןנאש וב ארבנ
 0 ,רכו םולש הונב ימע בשיו ביתכד ארקמה לע ךמס ןושלה הז איצוהשכ ר'ב לש שרודה ףאש המודמכו חטבו
 1  :נ'חעו 'וכו םיקידצל בוט רכש ןתילו גייל םלוכבו ,יכ ייס אינתבו וי'כק 'יס טקלה ילכשבו 109 רצ ו"חמב

 בוט
 ושענ

 רכש ןתילו 'וכו םלועה תא ןידבאמש םיעשרה ןִמ ערפהל אלא ה"פ שיר תובא הנשמה ןושלכ .'וכו ערפהל
 בדב הי'בקה יפמ היח רבד לוכיבכ שיקל שיר רמא םש ב"'מ אמוחנתבו ,'וכו ןימייקמש םיקידצל
 ידצל בוט רכש ןתילו העיגיו למעב ארבנש םלועה תא ןידבאמש םיעשרה ןמ ערפיל אלא ארב וב ביתכו
 :87 רצ ליעל 'יעו 'וכו ןיכלוהו ןיחתמנ ויהו וארביש םימשל הי'בקה רביד אחא רי'א 'וכו 'ה רבדב ארבנש םלועה תא
 לה ילבשב ןכו ריב 'יפב 'יעו ושוריפ ףסונ םיסופדבו חייכבו תבשש רחאל תבשב .וב ארבנ חמו 2
 תחנו ןנאש ותכאלמ לכ רחא ארבש ליר התיבש השעש תובשיו שרודש שרפמ ת'פיכו ,תבשב 'יפ וב ארכנ המו
 חינה אצוי לעופ תארוהב יעיבשה םויב חניו שרוד ןכו םלועל חינהו תיבשהש תיבשיו תובשיו שרוד ייר םשב יול 'רו
 םויב חניו ושרד זיפ שדחבד 'סמ ורתי אתליכמבו ,59 ךצו 28 דצ ליעלו 598 דצ ג''ח א'הגאבו זיספ אי'ח גי'מב 'יעו ומלועל
 רייספב 'יעו ,המכו המכ תחא לע 'וכו וב רמאנש םדא 'וכו ומצע לע ביתכה לוכיבכ אלא 'וכו העיגי וינפל שי יכו יעיבשה
 ןתונ אותשכ ריוב ך ל מ ר'ב םשב אבומ המלש החונמ 'יפב םש טקלה ילבשב .רכו אבא ר"א 5 = :'א ז"יק ג"כפ
 די'הה 'וכו ןתונ אוה 'וכו ןתונ אותשכ ה"בקה לבא וכו ןתונ וניא 'וכו ןתונ אוהשכו אביטנוד ןתונ וניא אביטטשא
 אביטאטסיא ןתונ וניא אביטאנור ןתונ אוהשכ דוב ךלמ א ח א ר"א םש ב'מ אמוחנתבו ,םש אינתב 'יעו שדקיו ךרביו
 -סגינעק רעלגעיצ 'יע לשמה ןינעבו  ,נ"חעו 'וכו הנשמ םחל ןתנו תבש ןתנ יוכו ןתונו יוכו ןתונ היבקה לבא וכו
 יע עיומ 'יעו המחלממ םיטקוש םהש ןמזב תוליחל ('החונמו רמעמ םוקמ .הביטאטסיא :65 דצ עססינכיילג
 :הביטאטסיא םימעפ 'ב ךומסבו ,תורוש יתשב הביטאטסא יא ןאכ בותכ לי'יכבו ,חחונמ 'טסיא 'יפ לשמנבו ,אביטטסא
 ,תכוט הנתמ שרפמ ייכ רי'ב 'יפבו ,המחלמל סתאצב תוליחל אבצה רש וא ךלמה קלחמש (?תונתמ .תביטאנוד
 : :ביטנד 'ע ךורעב ייע רמאמל תואמגודו .נ"חעו תולמ יתשל חרזה הלמה ודירפה הז 'יפ יפכו

 וז םש 'שוריב .לבאה הז 8 :תבש תכרב וז םש 'שוריב .תבשה וז 7 :'י תשרפ 'בו 'א א'יכב .א' השרפ
 לא בצעתיו םש אַמוחנת ישרדמבו ז'כפ ףוס ןמקל ושרד ןכו ,'ב גיכ ק"מ ילבב 'יעו תבשב לבא ןיאש םשו ,תוליבא

 1) 9(8(וצ8, 063201267. 5 00 (וצא.

 י
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 הירומאל רמא שרד ביתי הוה אב רב אייח 'ר דועו  ,םיאק אמוי דע אלוחד ןולצי ארוביצ ימק זירכא
 ₪ ךיבאמ התעמש ול רמא יסוי ירב לאעמשי ירל הילאש 'ר :םיאק אמוי דע אלוחד ןולצי ארוביצ ימוק זירכא
 ההבגא ,ןדסה לע סנרוקב הכמ אוהש הזכ היל רמא ,אהמתא יעיבשה םויב םיהלא לכיו והמ
 ויתע אלו ויעגר אל עדוי וניאש םדו רשב יאחוי ןכ ןועמש יר רמא ,ךשחתשמ הדירוהו םוי דועבמ
 6 ,הרעסה טוחכ וב סנכנ ויתועשו ויתעו ויעגר עדויש היכקה לבא ,שדוקל לוחמ ףיסומ אוה ויתועש אלו
 הלכ ,הריסח הפוח היה המו  ,הרייצו הרייכו הדייס ,הפוח ול השעש ךלמל רמא הביננ ןינברו הבינג
 הריסח התיה המ תעבט ול השעש ךלמל ימא ןינבר ,תכש רסח םלועה היה המ ךכ ,הכותל םנכתש

 תבשיו יששב  לכיו] ךלמה ימלתל ונישש םירבדה ןמ רחא הוו :תכש רסח םלועה המ ךכ ,םתוח =
 רמא ,יוב ול ורמא ,ומלוע תא היבקה ארב םימי המכב ימורב םינקזה לאש ךלמה ימלת :[יעיבשב 86 <

 10 :ונייד והימ םלועל וליא ,אהמתא םיעשרל תקוסינ םנהינ העשה התואמו םהל
 ארב עיגיב אלו למעב אל ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר רמא ןכ אל ,אהמתא ותכאלמ

 + בוב ו וו 0 4

 : נעו 64 75 סייפ ליעל 'יע 8 | : םי'כפ ןטקלו 69 75 ע'פ ליעל 6 | :('פ ז"'פק) ו"עפ יסנכ לסקיקפ ייעו ,סט יקלי 2
 :כ'םו 19 ד5 ג'יפ ליעל ,סט 'קלי 1

 ,ישכא ארובצ ,1ך [ארוביצ | י*ךפ הימק .?אְך ימוק ,1ך [ימק | - ןירמא ,ךְד זורכא [יכאפ זירכא* 1
 . . ימק . . 'מא הוהו שירדו . .אבא רב . . דועו [םיאק--דועו | ₪ אמוי םיאקד ,ך םיאק אמויד | 1 ארוביצד

 | ם ול | לוגו :ם ותכאלמ יעיבשה [ילאְד יעיבשה* 8 | תעמש | לאש ,א הילייש ל | יאפד 'ל .כ םיאק 3
 ,?א [ויתע--אל | .ש ארדהו 4 | ך ההיבגה .י'אחפ [ההבכגא | פןדפ | יפְד יבג = .כא [לע | יהכמש

 ,יפאד עדוי אותש | שדקה לע | פ תועש 5 | ךויעגרו ויתע ,ְך ויעגר אלו ויתע אל ,5 םיתע אלו םיעגר אל 4
 אבינג 6 | הרעשה | פא = 'יפא [טוחכ | רפ יל ויתועשו | ךאח ויעגרו ויתע ,פ ויתותעו ויעגו | ם עדוי .

 הדייפ* | ל היהש [הששש** | כ'אחפד .-. לשמ :י'א [ךלמל | אד אב- :רכ [הבינג | 5 יל :ך ןנברו ..- א ןינברו /
 | ך הרייכו הרייצו אפ הרייכו הרייס ,יֶזְד הרייצו ('י הרויכו) הרייכו הדייסו .ל הרייצו . . הרייפ [₪כ?א הרייצו--- 4

 ,ך ןנבר | ך*א םלועה ,י היה םלועה | כ הפוחל [הכותל | ף סנכת 7 | ץךהפוחה | פ יל .כאְד התיה ,'י [היה | יא המ
 א [המ | כאח"ל חלש .. [םתוח 5 | אחד -. לשמ .כפ [ךלמל | 'אד ירד .כפ ןירמא | כ ןנה ."אם ןינברו
 םויב םיחלא לכיו ,"7 בשב תבשיו ישישב לכיו [כאחפ יעיבשב (כאְזְד תובשיו) תבשיו יששב לכיו* | כפְד היה
 | כד םימי . - .פ הששל ,'א הששב [רב | ך יל [תאל | = תא [םינקזה 9 | יל יל ,'ך יעיבשב תובשיו יששה
 םלועל ולא ,א םייד אוה ימ אוה םלועל ולא [ונייד--וליא | (ךומסב ןכו) ךפ 'ל .א הה- .כ*א [אהמתא | העש 0
 'ר | פ ךכ [ןכ | 'ותכאלמ לכמ 11 | ₪ ל ,2 ונייד אוה ימ םלועל ול יוא ,ך וינידמ םלועל יוא ,%% הוה ימ
 | אפ העיגיב ,ךעגיב ,י [עיגיב | ך ןומיפ יבר ,2פ[ןומיס 'רב הדוהי

 - םוי דועבמ תבש יאצומ לש לוח תלפת וללפתיש רוביצה ינפל זירכיש ולש ארומאהל רמוא היהו שרוד בשוי היה יבר אהד
 תוכלהב שרופמ םעטהו םש בתכו י"'כ ר''ב 'יפב שרפמ ןכ .הליל היהיו סויה ךישחי וללפתיש ךכ ןיב 'וכו אמויד דע .תבש לש

 ישוריבו ,ג''צר ייס ח'א רוטו םש תוכרבד איגוסב ש"ארו תופסותבו 45 דצו 29 דצ ןילרב 'ד ג"הב 'יעו
 ימוק זירכא הירומא ןדבאל דקפימ יברד הגלפימ ךירצ הוה אל הלע ףא וליפאו םש תוכרבב 'יגהו ,יסא 'ר רמא גייל
 שיו ,'ב הק תומבי תופסותו ןדבא 'ע ךורעו ג''חעו ןדבאל רייספב הייכו ,םיאק אמוי דע אשמרד ילצי ילצמד ןאמ ארוביצ

 אייח 'ר דועו :ךומסב לייכב םג היכו ,יתהגה ןכ .זירכא 1 :י'פ ר"'בה לע 'ותה תנווכש 'ב חי'נ י"הבמב שיימב
 זירכא) ארוביצ ימוק וזירכא הירומאל דקפמ (אב ירב אייח 'ר) הוו רב אייח 'ר  תוינעתו תוכרב ישוריב היכו .'וכו
 ,הפוסבו איגוסה שארב םג םש ונשנ ולא םירמאמה ינשו ,(םייק) םיאק (אמויד) אמוי דע אשמרד ילצי .ילצמד ןאמ (ןוהימוק
 שודקה וניבר ינפל םילאשנש תוליאשב ףאו אתיא ו''מפ ריייספב .'וכו הילאש 'ר 2  :נ"חעו ללכ היל גייל רייספבו
 חניו אלא םולשו סח תבשב ה"כקה השע הכאלמ יכו 'וגו יעיבשה םויב םיהלא לכיו 'וכו םימי תשש יכ ךכ בתכ
 ייעו  'וכו םו* לכב תוירב שלש ארוב היה ומלוע תא ה"בקה ארבשכ אצומ תתא לכיו והמ אלא 'וכו יעיבשה םויב

 : יעיבשב השוע אוהש רשפיא ושוריפ פסונ 'בו 'א א"יכב .'וכו לכיו והמ 8 475 דצ בח ת"הגאו 96 דצ אי'יפ
 :ניתעו לעפא ןינב .ההבגא :ןדסה לע סנווקב הכמה א'מ ב'יפ תבש הנשמה ןושל ןכו ,('שיטפ .

 הלכ ולאכ הארגו הרעשה טוחכ םיעגרה תא םצמצל עדוי הי'בקהש 'וכו ייבשרא ליזאו שרפמו .ךשחתשמ הדירוהו 4
 תכאלמה הרמגנו התלכו החונמ תאב תבש תֶאב החונמ דוע רסח חיה םלועהש ושרד ןינברו הבינגו .יעיבשה םויב
 ליעל ייע .הרעסה 5 :יששב לכיו ךלמה ימלתל וניש ושרפל השק וטושפ יפל בותכהש םושמו ,ת"'הע י"שריפב 'יעו
 הי'כפ ןמקל ה"כו ,םש י"מבו 69 דצ ליעלו נ"חע | .'וכו ול השעש 6 :הרעסה ןמ ה"דב םש י"מבו 28 דצ
 םירפוס 'סמבו הרות רפס יסמבו הליגמ 'שוריב היכו י"כה ראש י'פע יתפסוה ןכ .'וכו יששב לכיו 8 : הרייצו הרייכו הדייס

 ןוילגה הצקב הבותכ בשו תלמ םשו) ליייכ ןוילגב םג ייגה ןכש הארנו ,יעיבשב תובשיו יששב לכיו ח''פ ליעל יתנייצש ת
 ונינפל יונישה 'תיא ןכו ,יעיבשה םויב תובשיו יששהםויב לכיו 'יגה אמוחנתה ישרדמבו הֶליגמ ילבבבו אתליכמב לבא (

 ר'ב םשב איבחש רמאמב 798 דצ איגופ יסב גל ןכו ונישש ןושלה אבוה אל טוקליבו ל"יכב רפסה ףוגבו ,(?ונויה םוגרתב
 םשו זי'לפ בי'ונ נ'רדאב דוע ונמנ םייונישהו ,ח''לפ ןמקלו חייפ ליעל ל"יכב םג אצמנו ,חיימפ ןמקל לי'יכב אתיל ןכו ,הנטק
 לי'צו םדוקח רמאמה י"פע אנשילד אריגש ילואו ,ייכ לכב היכו .ימורב 'וכו ךלמה ימלת 9 :ונינפלש קוספב יונישה טמשנ

 ייכבו ל"יכב ה"כ) לאש ימורל םינקזה ולעש ןויכ 'וכו שקיב דחא סופוסוליפ כ'פ ןמקל אתיא ןכו ,דחא
 ןימהו ;,84 דצ אח תייהגאבו לידר 'יחב עיייעו יב דיינ זיעו יט ייפ ל'פ ריומש ייעו 'וכו לאילמג ןבר תא (םירחא

 תמייוקמ 'יגהו 'וכו םלועל וליא איה םינקזה תבושתש 'רנו ,תקוסנ םניהג העשה התואמ אמש רמאו ץצולתה
 ףוסבש ותכאלמ שרוד .ותכאלמ 11 :ההגה ןיעכ 'רנ םיסופדה 'יגו ,השרפל השקו כיייכו יבו 'א א"יכ י"פע םג
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 גנב י חרשרפ תישארב 4

 לצא יסוי ירב לאעמשי 'ר ינכשמ אנינח יר רמא וגו יעיבשה םויב םיהלא לכוו (ב ח
 ןאכ ישקמ ןנחוי 'ר ימא 'רו הימרי 'ר ,תבש ברעב תבשלש הבא ללפתה ןאכ רמא  ,[דחא] יקדנופ
 ברע ןמ ןיקלס ווה היירמח אהד ישקמ ךירצ הוה אלו ,אהמתא תבש ברעב תבשלש הבא ללפתנ
 יר רמאד איישוק הדה לע היישקמ תיעב ןיאו  ,וריעב אסוד ןב אנינח 'ר תבש רבכ ןירמאו ןירפיצל

 ,תכשב תבש רחאלש הבא ללפתנ ןאכ רמא ,[דחא] יקדנופ לצא יסוי ירב לאעמשי יר ינכשמ אנינח 5
 הירומא ןרבאל רמא הוהו שרד ביתי הוה 'ר אהד ישקמ ךירצ הוה אל אד לע ףא יסא 'ר רמא

 :יב .זיכ סוככב יפו , (יפ זייטק) גייכפ יסבכ לפקיכפ ,ינ זיק ד"פ םויכעפ יג 'ז ד"פ םוככנ 'טקי ,ז'פ םוכ עוקלי 1

 "| ובא תורטיל יתש) ןירטיל ינש לש לזוגכ (ךְד והואיצוהו ,כ וב ואצמו ?א 'א שותי ואצמו) שותי וב ואצמו (כא ורומ
 .- = יתרת) ןירטיל ןיתרת ימורב היתימח אנא יסוי (אְד רב) 'רב רזעלא 'ר רמא (ד תוירטיל יתש ,ְזָד תוירטיל ינש

 "  ותוא ולטנו דח (א לבקל) ליבקל דח לקתו (ך אכהמ) אכה ןמ אלזוגו (ך אכהמ) אכה ןמ ('א ארטיל 'ת ,?א ירטיל
 < ('א ןינש ןידהד הוה יאמ לכ) ינש ןירה הוה ינש ןידה הוהד המ לכ ("א הרעקה) תחא הרעק (ך ךותב) ךותל ותוא ונתנו
 | (זך יל עשרה . . רמא) = אחד עשרה ( אעישר) סוטיטד (ך הישפנ) היתמשנ (א חרפו) החרפ (ְד השותי) אשותי חרפ

 ,ש קדנופ ,?א יקדנפ [כ'אד יקדנופ* 2 | פַך ₪ אב .כא [לצא | אד רב .כפ [רב | ךהנ- ,כאפ [אנינת 1

 [ימא ירו | אבא | יכ"א ללפתנ | אד יל רמאו .פ יאו .ש (רמא | פל ל [שכאד דחא* | ל ינודקופ ,₪ תיקדנופ
 | ךיל .י יוה .כאפ [הוה | אבא | 'אפְד ללפתה .ירכ?א [ללפתנ 8 | כא רמא ,ָך ירמא אחא 'רו ,"ל ימא . . 'רו
 | וירה ,ך ןירופיצל .לאפ ירופצל .'א ירפצל 4 | א שייעמ [ביע ןמ | יכאפ ל ווה | י'ךכ אייד .אפְד אירמח
 יאו | אפ ריעב | ך הנינח [אנינח" | כא ללפתה ,יפ ללפתנ [תבש | ד ;ןירמא ווהו .ל 'או [י'ךכפ ןירמאו 4
 ןידה לע :כד אישק אדה לע | ירכפ ישקמ .ך איישקמ | ₪ 'יעביא ,1ך תיעב יא ,י'א תיעביאו ,?אד תיעב

 /₪ תיקדנופ .?א'ְד קדנופ [כ'איל יקדנופ* | ך רב | ך הנינח 5 | ₪ ישקא אה ,ך ישק ('ך ןיד) ןידח ,י ישק

 (י'א 'א) רחא [תבש רחא | אבא | ך'א ללפתה | אָפְד יל רמאו :2 רמאו | ₪7'ל [כאְ רחא* | ל ינדקופ
 ,ך אוישקמל . .יוה אל ,ל ישקמ . .אלד [ךכאפ ישקמ--אל* | י ןיד ףוא | ייסוי 6 | ף תבש יאצומ ,ו?ךא תבשב
 | | ירד ןדוי אבאל :כ [ןדבאל | יכאפ רמאו | ירכא שירדו ,פָד שרדו | י וה | י ישקת אל

 תבזמה יבג לע תונוזה תא לעבשו) הריבע הילע רובעל עיצהו תכורפה תא רריג רמולכ (נישו 'א ו"נ םיחספ)
 יופ ךכש כי'ג עמשמ יתקתעהש אמוחנתה תחסונבו ,(תלהק ימבו ב"'כפ רי'יובו כ'יכו ח"'יכבו ןאכ שרדמה יסופדב קר אצמנ
 אתיא םש ןיטיגב ןכא .ץבצבמ םדה ליחתה וברחב ץצקש הרותה רפס ןמש השענ סנהו ,תכורפה תא (דדיגו) רריגו
 ירפסבו ,ב'ונ נ"רדא 'יעו ףייסב תכורפה תא רדיגו ירפסה 'יג יפכ אוהו ,'וכו סנ השענו תכורפה תא רדיגו ףייס לטנ
 טדמ ימאד תיא שרפמ תלהק ימבו נ'חב יתנייצש םירפסה תחסונבו ,אצויו ץבצבמ םדה היהש סנה רכזוה אל םש
 רייב 'יפב 'יעו 'וכו ריעש םדמ 'אד תיאו םד האלמ תישענו וברח וב העגנו תכורפב םדה חלחלתנש רמולכ םישדקה
 וניאו ,ןהיתחת תייס עיצהו םש ףסונ דועו בי'כפ רי'יוב ונינפל ןאכ םג תרחא 'יגו ,םישדקה שדק םדמ 'ג תלהק יקליבו)
 יע .ל"תמעו 'ד רדג 'ע ישה ךורע 'יעו רזג מכ רדיג ושריפ םש ןיטיגבו ירפסבש 'יגהו וז אחסונ יפלו .(ר'יו שרדמה רקיעמ
 "=" ןתודידג שלש דודגיש ןכו םירמתב ןירדוג לי'צ ךורעה 'יג יפלו ,ואיבהש תואמגודמ ללכ חכומ וניא ןכא ,רדג עו רדג
 < .:תכורפה תא (רריגו) רדיגו קר אתיא תומ ירחא אקספבו ,ךרדוגי אל ףאהו ףאה דודג תא ליייכב 'יגה טמפ ןמקלו
 תאציש דע התוא איבמו ךילומ היהו ודיב הפולש וברחו תיבב סוטיט לש ותוחא ןב סנכנש םוי םש םילהת שרדמ ץע"יעו
 ןיב תולידבמ ויהש תוכורפה יתשל ונווכש וא תכורפה ל'צו ,תו כ רם ה רריגו ייגח ל"יכב וגינפלו ,'וכו םד האלמ
 | 1818 דצ סיורק 'יעו עודי ('ןירטיל לקשמו ,כ"'מו ת"פיב ייעו א'מ היפ אמוי אתיאדכ .םישדקה שדק ןיבו שרקה
 " '  אבש וא 'וכו לכיו והמ 'וכו יסוי 'רב ירק תילאש 'ר וירחאלש רמאמ בגא הז רמאמ ןאכ איבמ .'וכו אנינח 'ר רמא 1
 < חוו 'ר שירדדכ םלוע תכאלמ הרמגנ הבו שדוק לע לוחמ ןיפיסומש הריתי העש וז יעיבשה םיב 'וכו לכיו שרפל
 ינפל ןדוי 'רד הז רמאמ רדסנ םש רי'יספבו ,תי'פיב 'יעו תבש ברעב תבשלש הב ללפתהל ומידקה ןכו טיפ ףוס ליעל
 יברד דע םירמאמה ואבוה םשו ,ךיהלא 'הָל תבש יעיבשה םויו שרדב 'וכו ינכשמ תחא םעפ אנינח ר"א רמאמה
 : ימלשוריבש איגוסה יפכ 'וכו ותטימ לע הלע םירמוא יאני 'ר יבד םש 'ג כ'חאו םייק אמויד דע 'וכו הירומאל דקפמ
 ינשב ל"יכב השבתשנ וזכ תלגרומ הלמש אלפו ,(?קדנופ לעב .יקדנופ 2 :ינכילוה רמולב ,יתוא ךשמ .ינכשמ
 דחא יקדנופ לצא ר"יספבו תוינעת ישוריב היכו ד ח א תלמ יתפסוהו ,ןוכנל יטיש יניב םש הגומ ךומסבו .תומוקמה
 ריייספבו ,לעפתנ ןינב אוהו ,ךומסב לייכב היכו ללפתנ ימלשוריב .ללפתה :דחא קודנופ לצא תוכרב 'שוריבו
 יליל לש ייגה ר''יספבו 'שוריב .תבש לש : 14 רצ ליעל 'יע .הבא :נ"חעו ללפתה 'יגה אצנגמ 'ד תוכרב 'שוריבו
 ישוריב ןושלה ןונגס ןכו ,58 דצ ליעל יי'מב ייעו ןירמא תלמ ןאכ רדענ ליייכב .ימא 'רו הימרי 'ר א: תבש
 "ברעב תבש לש ללפתה יסוי ירש רשפא ךיא המת ןנחוי 'רו ,'וכו לאש הימרי 'ר הנוי 'ר הפידר 'ר ד ביס ביפ
 ריייספבו תוכרב ישוריב רחא ןונגסו ,ןכ השע אפוד ןב אנינח 'ר םגד תושקהל ךירצ היה אל ינשמו ,םוי דועבמ תבש
 ךירצ היה אלו רייספב) ארה לע אגלפמ ךירצ הוה אלו גילפ ןנחוי יר (נ'חעו אחא יר רייספב) ימא 'ר רמא םש

 ישוריבו אצנגמ יד ישוריכו ,רכו איירמוח ןוקלסד דועו שדוקה לע לוחמ ןיפיסומ ןכש (תוינעת 'שורי ייעו
 םש ברעו ,ןירפיצל ברעמ םילוע ויה םירומחה יגיהגמ .'וכו היירמח 8 : ני'חעו איירמח ןיקלסד. דועו אתיא תוינעת
 < ברע ןמ םש ישוריב היכו ,ברעב יאכז ןב ןנחוי ןבר ינפל אב השעמ גימ בייכפו זמ ז'טפ תבש אתיאדכ םוקמ
 תבש ברעמ ספדנה ר'ב 'יפבש ינשה 'יפב שרפמ וא סרוג ןכו ,ירופיצל תב ש ב ר ע מ 'יגה ר"יספב לבא ,ןירופיצל
 ,ןירופצל תכלל 7 ןמ םירמחה וכלהשכ םוי רועבמ היהש פ'עאו תבש יליל לש ללפתה .תבש רבכ 4 =: נ"חעו
 שי הז לע תושקהל הצרת םאו .'וכו תיעב ןיאו : נ"חעו ללפתה רבכ "יגה ר"יספבו ,תבש רבכ םש 'שוריב היכו
 תבש יאצומ לש אבא ללפתנ ןאכ 'וכו אנינח 'ר רמאד אד הרמא הדיו) ייגח תוכרב ישוריבו ,'וכ) רמאד תושקחל
 ןוכנל היגה א'זבו ,יא ו'ט י"הבמ 'יעו 'וכו ףא וליפאו וכו חיר רמאד םש רפחו אדה הרמא ויהו שבתשנ ר"יספבו ,תבשב
 רצב (סיד 'יעו) בר רמא אנינח רי'א 'כו .אריז ר"א 'ג םשו רופיסה ותוא לכ וניש תוכרב ילבבבו ,ימלשוריה י"פע םש

 הכו הות יסוי ירב י'ר אלו 'וכו רמא אלוע אתא יכ תבש ברעב תבש לש יסוי ירב לאעמשי 'ר ללפתה הז
 תושקהל ךירצ היה אל תאז לע ףאו .רכו אר לע ףא 6 :רכו תבשב תבש יאצומ לש אלא תבש ברעב תבש לש
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 תא ועצפ תמשכו וחומ רקונ היהו ומטוחב דחא שותי ול םנכנ ותריזחב ,ףדיגו ףריחו תכורפה ררינו
 | :ןירטיל יב ולקשמו לוונכ וחומ תא ואצמו וחומ

 ה'בה זמר .. . חמוד) ופעזמ דמעו םיל זמר דימ םימב אלא שיאה ותואמ ערפנ ןיאש המוד (ך םימב . . אל וליח
 היה אל ותושרבו ותיב ךותב יתייהשכ ינא ףא ,זֶד ופעזמ . . םיל זמר . .ותואמ ערופ וניאש המוד .?א ופעזמ . .םיל
 תוירבה לכב יל ןיא עשר ןב עשר הייבקה ול רמא (ך םימב ינגרהיש אוה רובס ינמדק ןכל וישכעו יב דומעל לוכי
 ,?א ךממ . . . שותיה אלא יתוירב לכב שת יל ןיא אעישר רב אעישר) ךממ ערפנ ינא וב הזה שותיה ומכ התוחפ
 ינא ובו הזה שותי אלא יתוירבב לק יל ןיא ךייח ,2 ךממ ערפנ ינאש הזה . . אלא .יתוירב . . שת . . . רב אעישר
 ותואמ ערפנ ינא תישארב ימי תששמ יתארבש תוירבה לכמ התוחפ איהש הירבמ ךייח עשר ,ְזְד שיאה ותואמ ערפנ
 ופלקו ותארקל [ך ימור ילודג לכ] ואצי ימורל עיגהש ןויכ (ָך ופעזמ דמעו םי לש ורשל היבקה זמר דימ עשר
 ,זַך אירברב הטיקנ ותוא וסוליקו ,'כ אברברב אטוקנ ורמאו . . וסלקו , ?א ארברב טקנ . . וסלקו) איירברב אטיקנ ותוא
 (?א סנכנש) אציש (כח ןויכו) ןויכ (ְך ץחרמל) ץחרמה תיבל סנכנ ימורל הלעש ([ד ןויכו) ןויכ (ְד ותוא וסליקו

 ןולייפלש ,א ןירטופ אלפיד לש ןילופ ,?א ןיריטופ אלפיד לש ןילייפ ,ןד ןיריטופ 'פ) ןוריטופ אלייפ [כ'א]זד ול] ואיבה =
 תא) וחומב רקונ היהו (דד ומטוח ךותב) ומטוחב שותי (כא סנכנו) סנכנ (ך ותותשל) תותשל ןיי לש ('כ ןיריטופלש
 חווצמ היהו (ך תוארטיל /21א תורטיל) ןירטיל (ִכְד יתש) ינש לש (ָך לזוג ומכ לודג) לזוגכ השענש דע ךלותו (ך וחומ
 המב (ְד ועדו) וארו ('א עשר ,?א עשרה) שיאה ותוא לש (ִכ וחומ תא) וחומ ועצפ ("א 'מאו) רמואו (א חווצ)
 תא) וחומ ועצפו [ךְד םיאפורל וארק דימ] שיאה ותואמ (דך ערפנ . . םהיהלא ,זְד ערפנ . . הולא) םידוהי לש הולא ערפנ

 תא ףלש םהילע רבעו תונוז יתש איבהו העיצהו (האיצוהו) הרות ר פ סם לטנו תכורפה תא (רריגו רי'מבב) רדיגו
 חבתשמ ליחתה ונממ ץבצבמ םדה ליהתהו פנ השענ (הרותה רפס) רפסה תא ץצקו ונוח

 םיב ועבטו הערפ דמע 'וכו ולא לש םהיהלא רמא רַעוסו ךלוה םיה (היה) ליחתה םיִל עיגהש ןויכ 'וכו גרה ומצעש רמו
 עשרה דורמג לש ונב ןב עשר ןב עשר היבקה ל"א יוכו (השביל הלעי) יניבל וניב השביה ירה וכו ארסיפל
 ומטוחב שותי סנכנ סלועה ןמ ךרעבל ךב חלשמ ינא יתוירבבש (הלק התוחפ) התוחפ הלק הירב (עשר ןב .עשר)
 בורקו ק"חלב כי'ג רופיסה רקיע םש ןיטיגבו ,איצומ וניאו סינכמש הלפש הירְּב ומש ארקנ המל הנושמ התימב תמו

 ר''יובו י'כ הזיאבו שרדמה יסופדבש אחסונהל םיאתמ ותצקו וכו ףדיגו ףריחש עשרה סוטיט םישרדמה ןונגסל |

 הניפסב ןבישוהו ןהב ןחינהו שדקמבש םילכ לכ איבהו ('ינתוגרג ןימכ ואשעו תכורפה תא לטנ השע המ שייווע)
 הרות רפס עיצהו 'וכו סנכנו ודיב הנוז שפת שייייע) אמוחגתה תחסונל ותצקו ('וכו םיבש לושחנ וילע דמע "וכו
 ינא המודמכ רמא 'וכו ומצע תא גרה רבסכו אצויו ץבצבמ םד היהו סנ השעגו 'וכו ףייס לטנו ה ו רבעו
 ושע לש ונב ןב עשר ןב עשר 'וכו השביל הלעי 'וכו ארסיס אב םימב ועבט הערפ אב 'וכו ולא לש םהיהלאש

 םש אב כ"חאו ,םינש עבש וחומב רקנו ומטוחב סנכנו שותו אב אתיא םשו ,('וכו יל שי הלק הירב עשרה =

 הבוטנאמ 'ד ייפע אמוחנתב ףסונש רמאמה ותמגודו) "כו אחפנ יבד אבבא ףילח אק הוה דח אמוי מ"ראלב רמאמה

 ייבא רמא 'וכו לזוגכ אנת אתינתמב 'וכו סחניפ ר''א אינת ןניסרג יכה רתבו (זיכ 'רעה רעבאב שייר תורעהב י'יעו

 םג ייעו) םש איגוסה לכ הרדסנ םינוש תורוקממו ,'וכו תיימ אק הוה יכ לורב לש וינרופיצו תשחנ לש ויפ ןניטקנ =
 יונשש ומכ אתיא ל"יכב ונינפלו ,(" דצ וכרצ לכ םגרתהל אוה לוכי םא דומלתה תודוא לע שאמר רמאמב
 לכ ליבשב ,חלש םש רחא יי'כבו 'וכו ועצפ תמש ןויכ ימור י'כ אמוחנתב ןכו) וחומ תא ועצפ תמשכו םש אתיירבב
 אחסונה יפל לבא ,(וכו ושאר וערק תמש ןויכ אמוחנתב ףסונש רמאמבו 'וכו ולכי אלו ואיצוהל םלועבש םיאפורה
 ק םיאפורל וארק דימ ףסונ רי'יובו ןאכ שרדמה 'יסופדבו חי'יכבו ,וחומ תא ועצפ רמואו חווצמ היה כ"יכו יבו 'א א"יבבש
 ותוא וסליקו וכו ואצי ימורל עיגהש ןויכ וז אחסונב רפוסמש המו ,תי"פיב םג ייעו והואיצוה יח ודועבש עמשמו

 רופיסה לכ זייפ ב"ונ ג'רדאבו ,ןיטיגב רכזוה אל ןכו תקח 'פב אמוחנתה תחסונב םג גיל ץחרמה תיבל םנכנ 'גכו
 יסופדבש אחסונב רופיפה היה ר'ב 'יפ לעב ינפלו .(א'פ א'ונ 'יעו) תואחסונה בורמ בברועמו םירבד .תבחרהב
 וסליקו ותארקל ואצי ימורל עיגהש ןויכ 'וכו ריייובו 'וכו ר'בב יב טקנ 'ע ךורעב איבה ןכו ,יתנייצש י"'כבו ריוובו שרדמה
 הז ןונגסכו) מי"ראל ןונגסב אירברב אטיקנ 'ג ר"'ב 'יפבו ,םירברבה תא הצנמ ייפו (?י"ל אוהו ןורברב אטיקנ ותוא
 הטקנ ותארקל ןיסלקמ ויהו 'וכו רצנדכובנ דריש העשב 'וכו ךיארוב תא רוכזו החיתפב בי'מ רי"יכיאב םג .אתוא
 שרדמה יסופדב טמשנו כייכו 'ב א"יכבו םש ב"ונ נ"רדאבו תלהק ימבו ר"'כיאבו בייכפ ריייוב ו'דב שבחשנו ,'וכו הירברב
 היהשכ דחא ןיריטופ ןילייפ ול וגזמ אציש ןויכ ץחרמל והוסינכה רייוג רב ןויצב כ"ג 'ח רטפ ךרעבו ,(נייתעו ןאב-
 ונינפלש תואסריגה יפל ןווכמ יניאו) םינש 'ז וחומב רקינו ומטוחב סנכנו סוכה ותואב שותי הייבקה ול ןמיז .והתוש
 ייעו ןיי קרזמ ןאכ (*אלייפ וא (444 דצ סיורק לצא פעל ייעו) ןילייפ 'יפו ,(תלהק ימב םג 'יעו בייכפ ריייובו רבב

 יעל .+מבו רפסא יעו םש עיומב 'יעו תומש ינשב דחא ןינעהו .סוכו עיבג (*ןיריטופ ןכו ,105 דצ ב"מ קלח
 ב"'כפ ר"יובו) ןיריטופ ילייפ סוכ שלושמ ןושלה תלחק 'מבו ,אסכ ילייפ בי'כו זי אינ היעשי 'גרת ןכו 1, 
 תותשל היה םגהנמו ,ןיריטופ (אלייפ) ילייפ כ'ג ןאכ 'יגה א''יכו טיייכ ר"'ב ייפבו ,(ארמחד אסכ ול וגזמ 'יגה

 ט"ייכ ר"'ב 'יפבו ,ץחרמה רחאל ןירטיפ ילייפכ 'וכו םסוכ תגמ אינפ ןמקל אתיאש ומכ ץחרמה ןמ םתאצב ןוי
 היכו ,תולפוכמ תולמב םסוכ תנמ ןושלה לפכ םש ושרדש הארנו ,נ''חעו יריטופ ל ש ןילייפכ ךורעבו ןירטפ .ילויפכ

 ילפידכ ןיריטופ ילפיד רמא ןובא 'ר "גה םשו םסוכ תנמ והמ םסוכ תנמ שרדב ''ג י'פ םיחספ
 ימלשוריה 'יגל ונווכו ןיריטופ אלפ ידכ פ"יכבו ,הגומו ןיריטופ הלפי דכ אינפב ייגה ל"יכבו ,ץחרמה רחא ןור

 הרז הלמהו ,לודג סוכ ונייהו לופכ סוכ רמולכ ("יריטופולפיד היגהל ל''ג וניא ז"כבו ,נ"'חבו םש ביהנ נ"רדאב
 ילייפ ךותב אצמנ בובז םיקשמה רש םיסופדה 'יגב ח'פפ ןמקל םג ןכ היגהל ןינעה ןמ וניאש ומכ  ,רז השוריפו
 ואשעו תכורפה לטנ רייוב ןויצב קר קיתעה ינתגרג 'ע .ךורעבו ,ולש ןיריטופב סש ייגה ךורעבו ליייכבו /ולש ןיריטופ
 חיש ןידהד המכו הרעקב והונתנ רייוב ןויצב 'ג חש ךרעב ןכו ,םש םחינהו שדקמה תיב ילכ לכ לטנו ינתגרג ןומב

+ 

1 
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 יד שרדמבו ,(בייכפ ונינפלש ריו 'יגמ תונושמ 'יגה ולא םיכרעה ינשב םגו) .חרפו ורקע לע דמעש דע חיש ןידה =
 לכ 'ג םש ביונ גירדאבו ,'וכו דמעש רע חווש ןידה הוה חווש ןידה הוהד המ לכ ךורעה פע ןאכ חגומ יקי 5
 : תואסריגה לכל שוריפ דוע ךירצ ןורחאה הז רמאמו ,'וכו אשותי חרפ אדעו הישפנ תווה (חייש) ההש הוהד המ =

 תלחק 'קליבו .היייכב םש בי'ונ ג''רדאבו ריימבבו בי'כפ ריייובו ןאכ וידבו 'ב א"יכב רריגו היכו וכו תוכרפה רריגו 1
 ויבא תומצע רריג ומכ 'יפו ,רדיגו "יגהמ .אפידע רריגו ייגהש לנו  ,םש ירחא במ אמוחנת 'יעו .ררגו ר"פדב םש ְי

 ג) ץט/קסו9ס6, 1600. ?) עמדְלפ [₪0ק06קשש | *) קושגְמ. *) הסד/קוס<* ") 0/ה)0ה0דְְמְוסש.



 א ב י תשרפ תישארב 2

 תנכומ רמא  .הלגלנתמו הל ענצמ | ,הלנלגתמ איהו הל ענצמ הוהו תחא תילוק םש האו
 =< הינוחכשאו הינושפשפ ןולזא  ,תמו לפנו הב לשכנו רדליב דח רבע | ,היתוחילש תושעל וז
 'רוקה | שדוק תיבב םנכנשכ עשרה סוטיט | :ירסיקד  יאדוהי לע | ןישיב  ןיבתכ ןיעמ

 ייפ כ'פו (די'עקפס 'כ  םלסק 'קני) סט ככ סכקיו ,(י5 נ'עק) ז"כפ סקיפ ,יכ וכ ןיעינ ,ס"כט "פ וניזלס יכפס 8
 זיפ ביוכ כ"כרס ,ט"מפ "כרפ ,סט סככ כנדמכ ,'ד "ס םוע יכסלו סט סעוסנס ,יס "כ תוע יכסלו סט נ'ע סעוסנס ,יס
 : ינ "כ "ככ סילסמ טכדע ,(יב יכ) ס'פ "וכ

 = | יא יל הלגלגתמו--ענצמ | ?א תל- ,י'רעיאד אל- .שכ [הלגלגתמ | ד תוהו [איהו " | הוה | י ןמת אמחו 1
 = | יא אתה ,כ?אפ ד התוחילש 2 | ך . . תאז ,יכאפ תנכומ וז | ְך אלגלגתמ תוהו ,?א תלגלגתמ . . ,פ הלגלגתמ איהו
 < [ך הינשפש* | ך לזא .יכ'א ןילזא .פ ולזא .*א [ןולזא | יכא יל לפנו | ךא רדד :יעכפְד רדלב ,יִד [רדליב
 < >]| + ןיאדוהי ןידה לע | יל ןישיב | פ ןועטד 8 | ף הוחכשאו | ₪ היתי ושפשפ ,ל היתושפשפ ,ייכא הינושפשפו
 . אציש ןויכו ץחרמל סנכנ ימורל הלעש ןויכ ףדיגו ףריח סוטיט [ןירטיל--סוטיט | יכ*אפ ןירסקד .ִאְד ןירסיקד
 . םישדקה שדק תיבל סנכנ עשרה סוטיט ,פ לזוגכ השענש דע ומטוחב שותי סנכנ תותשל ןיי לש סוכ וינפל ואיבה
 יתש לטנו (ך תוכורפה יתש ,יכלא תכרפה) תכורפה תא ('א רדגו ,ְזְד רדיגו) רריגו ודיב הפולש (ְד וברחו) ברחו
 = םדמ 'אד תיאו םישדקה םדמ 'אד תיא םד האלמ וברח ([ך התאציו) תאציו [כְדְד חבזמה יבג לע] ןלעבו תונוז

 "= תא לטנו] שדקמה תיב ילכ לכ לטנו ('א ףדגו) ףדיגו (א ףרחו) ףריחו םירופיכה םוי לש ['א יריעש ,ןְדְד ריעש]
 "  ףדגמו ףרחמ ליחתהו] תחא (*א תוגרג ,ְד ינתוגרוג) ינתוגרג ([ך ךותל) ןימכ ("א האשעו) ןאשעו [?א תכרפה

 - וגב אכלמ סע אברק דיבעד אוההל היל הצנו ארבדמב אכלמ םע אברק דיבעד אוהה ימד אל רמואו הלעמ יפלכ
 =, םיב הניפסה ךותב העקשו . . ןגתנו) םיב הניפסה העקשו הניפסב ול דריו הב ןגתנו [ך היל חצנו הידיד ןיטלפ
 | . .תיהשכו) םיב לודג רעס היה םיב שרפמ היהשכו (ד הניפסל דרי ,[] םיב הניפסה ךותב ןעקישו הניפסל . .דריו
 < נא המוד רמא (ך אמיב אליש היאחמ דריש ןויכ ,זְך םיב .. רעס וילע דמע . . היהשכו ,'א םיב . . רעס דמע םיב
 | ..הולא לש וחכ ,ןך טילש המוא . . . הולא) טלוש וז המוא לש הולא ןיאש (ך הז המוד ,ץְד המוד א ינא המודמכ)
 " אל וליח לכו הערפ םימב אלא םהמ ערפ אל הגלפה רוד םימב אלא םהמ ערפ אל לובמה רודםימב אלא (ך וז המוא
 . ןהמ ערפ אל וליה לכו הערפ .ןך וליח לכו הערפ ןכו הגלפה רוד ןכו םימב . . לובמה רוד) םימב אלא טהמ ערפ
 " לכו חערפ םימב . . אל לובמה רוד םימב . . אל שונא רוד ,%א םימב אלא ןהמ ערפ אל הגלפה רוד םימב אלא

 אותו ,'וכ ותימראב אתינושמ 'יפ ופעזמ הלוע םיהש םוקמ לכ תינוש איה וז יא 'וכו תינושבו םיב (וי'מ ח"יפ) תולהא
 = נ'חעו אתינושמ אבומ רי'ב 'יפבו ,אתינושב אמוחנתבו אתינוש אדה לע רייווב ונינפלו ,אתינושב ר"יובו ןאכ סרוג
 וריכזה אלש פ"עאש ריעה ת''פיבו ,תילק 'ע ךורע ייעו (1ךרי לש םצע .תילוק 1 :אתינושמ יעו אתינוש 'ע ל"תמעו
 : ח''בב שייכו ותוחילש השוע הייבקה םייח חור וב ןיאש רבדב ייפאד אה יתיימ עדרפצו שותי [ברקע] שחנ אלא ןנבר
 < = גה ר'יובו ;הילאמ הלגלגתמ איהו י'כ ר''ב 'יפב שרפמדכ םדא ינב הב ולשכי אלש התוא עינצמ היחו .הל ענצמ הוהו
 < תֶחא 'וכו האר תלהק ימבו ,'וכו וז רמא אלגלגתמ איהו הל ענצמ הוהו האבו תלגלגתמ התיחש תחא תילוק הארו
 <  תילוק אצמ אמוחנתבו ריימבבו .נ'חעו 'וכו וז רמא תלגלגתמ איהו הל ענצמ תלגלגתמ 'וכו הוהו האבו תלגלגתמ
 = וזש ינא המודמכ רמא (אמוחנתב 'יעו) אכה ןמ הל חכשמ רדה אכה ןמ הל ענצמ חוה ךרדב תכלשומ תחא (אילוק)
 יוגה .אפידע ןכא ,היתוחילש תדבעד 'יסופדב 80 רצ ליעל ייא ןכו ,היבקח לש .היתוחילש 2  :'וכו תושעל תנקותמ
 רדלב יע עיומ ייעו ,(?ריצו ץר .רדליב :נ'חעו אתוחילש ייגה רייובו ,ריימבו אמוחנתבו תלהק ימב ה"יכו ,התוחילש
 ייגש ריעה א'אבו) רדלב לייכב םג 'יא ח'עפ ןמקלו .ארדליב ס"לב ה'כו ,114 דצ סעלרעפ 'חהל ןעידוטש 'מיטעו
 < ןיב תלגלגתיא רדלוב דח רבע ןימוי רתבל ייגה רי'יובו .,(רדלב 'ע ףוס ישה ךורעו גי'חעו ם"יתלד ינשב דדלב ךורע
 < וכו לפנו לשכנו יהולגיר יניב תלגלגתיא 'תוכלמ ןמ רדלוב רח 'וכו רתבל תלהק ימבו .'וכו לפנו הב לשכנו וילגר
 < = חכו ןירדלובהו ג'פל 'חיתפב רתסא שרדמב אתיא ןכו ,מ"רפפ 'ד שרדמב רעגירק מ"ר תורעהב ראדלוב ייגה ע"יעו
 < ,ףכו הב לשכנ םירדלב רבע ןימוי רתב 'יגה אמוחנתבו ,סירדלוב ('ח 'ט) תע לכב יפ תלהק 'מבו 'וכו ןיראדלוב
 < תיהש וילכבו וידגבב והושפשפ .'וכו הינושפשפ :'וכו הב לשכנ אתוכלמ ןמ הילדרב רבע שבתשנ ויד ר"'מבבו
 < | "עו הוחכשאו ייגה םג - שיו ,הינוחכשאו הי נוש 5 ש 5 יתהגהו ,ירסיק לש םידוהיה לע םיער םיבתכ אשונ
 < .ןולזא תלהק ימבו (םש תלהק יקלי ייעו) 'וכו ןועט היתי ןוחכשאו הינושפשפו ןילזא 'יגה רייובו ,806 דצ ןאמלאד
 " לע ןישיב ןיבתכ ודיב (ואצמו) ואצמ וירחא וקדב ריימבבו אמוחנתבו ,'וכו ןועט היתי ןוחכשאו היקשב הינושפשפו
 . = רמוא הימחנ 'ר אתיא םש ירפסבו ,יתנייצש תורוקמבו םיסופדבו י'כב הז רופיס תואחסונ ובר .עשרה סוטיט 8 :  ןיאדוהי
 " תולא םא רמאו ףיסב תכורפה תא רדיגו םישרקה 'שדק תיבל סנכנ סוניספסא לש ותשא ןב סוטיט
 . תמש כו ימוה ילודג ןיב יתייה ינא אבורע ןב סח ני פ ר * א אינת סוטיט השעמב םש ןיטיגבו ,החמיו אבי אוה
 .  'נש לקש מ הנש ןב לזוגכ אנת אתינתמב םיעלס ינש לקשמ רורד רופצכ וב ואצמו וחומ תא ועצפ
 " "םש ליזו א'ררפב ןכו ,פ"יכב םג רופיסה ץרמנ רוציקכו ,ל"יכב ונינפלש רופיסה עבונ ולאכ תותיירבמו ,ןירטיל
 ומטוח ךותל דחא שותי וילע חלש הייבקח השע המ ינפל לוכי .ביואו רצ ןיא רמאו םישדקה ישדק תיבל סנכנ סוטיט
 " תומ ירחא אקספב ייעו ,כי'ע ןירטיל ינש לקשמ הנוי ןב לזוג ומכ שותי ותוא השענו חומל עיגהש דע ךלהמ היהו
 " הכו תכורפה תא (רריגו) רדיגו םישדקח שדוק תיבל סנכנ עשרה סוטיט םש תומ ירחא אמוחנת ישרדמבו םש אתקיספב
 < םיוכו חיייכו 'בו 'א אייכב םגו , (םד האלמ וברח התאציו תכורפה תא ררוג ןדיב הפולש וברחו ףסונ כ"פ רייובו)
 .חייכב קתעוה אל הז רמאמו) 'וכו ימורב היתימח אנא יסודי 'רב רזע לא ר"א ףסונש אלא ,ק"הלב רופיסה
 4 ,תלהק 'מבו ב'כפ ר''יובו ןאכ שררמה יסופדב וז אחסונל .סינוש םייונישו ,(ר"מבבו תקח אמוחנת ישרדמב אתיל
 '  תיאתמ דריש ןויכ 'וכו אכלמ םע אברק דבעד אוהה ימד אל רמואו ומכ מ"ראלב כ"ג םתצקו םירמאמ ופסותינ
 < וסיפדה ןכו אלשהנ היאחמ היגה כיימבו ,תלהק 'מבו  רייוב היכו אלושחנ אחמ .א"אב הגוה רבכו) אמיב אליש
 דועו ריו תחסונ י'פע םיסופדב רופיסה ונישש ןכתיו .(םש ןיטיג 'יעו םי לש לושחנ וילע אב 'יא תלחק 'קליבו ,וירחא
 - דמע ףדגמו ףרחמ אוהשכ וכו סנכנ עשרה סומיט םש 'גו ,ר"מבבו תקח אמוחגת ישרדמב רופיסהל רחא ןונגס

 ל 1) אשג(66. ?) קמ 06%



 1 א ב י תשרפ תישארב

 רמא ,היתלטק תא אטשוק ןמ רמא הישירב לילכ דיבע אבשוע אוהה אמח ,היתלטק אנא ארכנ אוהה
 ברקמל תא ליכי היל רמא היתי םיראד ןויכ ,ןיא היל רמא ,ךשאר ןמ אבשע ןדה םירמ תא ליכי היל
 חתפב שרודו בשוי היה :יאנו 'ר  :וירבא ורשנ היב ברקד ןויכ  ,ןיא היל רמא  .ךרטוחב היויח ןידהב
 ,תוחילש תושעל ךלוה הז רמא ,ךלוהו רזוחו רצה הזל רצה הזמ ךלוהו אבו עיתרמ שחנ האר ,וריע

 דח אתא * ,אסכה :תיבב לייטמ ביתי :הוה רזעלא 'ר] - :תמו שחנ ושיכה ינולפ ריעב הרבה הלפנ דימ =
 ירק  ,היתי לטקו היתי אחמו אויח דח קפנ דימ ,ןגמ לע ןירה תיל רמא ,היל ביתיו היתי םידקו יאמור קא

 ,ירסיקד אמיד היתינוש לע לייטמ הוה רזעלא 'רב קחצי 'ר :[(ד גמ היעשי) ךיתחת םדא ןתאו הילע
 :'3 כ"כ םוכככ ,'ג 'ס ו'פ סנט 'טוכי "ע ₪

 ,1א [אוהה | יכ'א 'ל (היתלטק--אמח) ד אמחו יופא הלת ,'ך'א אמחו היפא אלת [אמח | ילאְד היתי תילטק 1
 ['א היתלטק | א תנא | א טושק | ך הישארל ,'א [הישירב | א אלילכ אדיבע | 'א אבשע | יָך אוההל | =

 | 1א ליכי תא תיל ;י לוכי תא בא ליכי תא [תא ליכי 2 | א = ןיא לא [היל רמא | ל הילטק ,ָך היתי תלטק |
 --ברקמל : | .כאְד .לוכי תא :י [תא ליכי | כ ךשירמ ,א ךשיר ןמ | כ אבסע ,ך אבשוע ,יא [אבשע :| ןידה
 | ך ארטוח ןידהב (!ְך הויח) איויח ןידה םירמו אכה בירק ,יכ?א ארטוח ןידהב (כ איויח) איוח ןידה םירמ [ךרטוחב

 [שרודו | יביתי הוה | | | יא ₪ דימ , [ורשנ | ך האויח 'אותהל ,א . . אוההל ,י איוח אוההב [היב 8

 , ₪ רטס ןה ןמ רדחו רטס ןה ןמ ליזא [ךלוהו--ךלוהו | ל יל [אבו**4 | יכא רעשב [חתפב | יִכַאְזְד הגושו
 הוהו ארטיס ('אָזְד ןידה) ןיד ןמ (2 היתי ףידרמ ,1א ףידרמ) ףדרמ הוהו ,י ארטיפ ןידהל ארטיס ןידהמ ףדרמ :הוהו
 תושעל ךלוה | ך ארטיפ ןיד ןמ רזח הוה .דועו ארטיס . .רזח הוהו . . ןיד ןמ ףדרמ הוהו .אזְך ארטיפ ןיד ןמ רזח

 ,יכאד ריעב* | פאלק תב קפנ ,יכא הרבה לפנ ,לארבה הלפנ [ָך הרבה הלפנ* 5 | (ף תוחילשל ןכומ ,יִכָאְזְחְד ותוחילש |
 | פ שחנ וכשנש תמ ,יכַאְד תמו שחנ וכשנ | פ ינלפ שיא .יכאד ינולפ ('א רב) ןב ינולפ | ליל .םאתרקב

 לייטמ ('א הוה) היח ,2פ לייטמו .בשוי היה ,י לייטמו . . הוה [ְך לייטממ--תוה* | ירועילא [כא 7 רועלא* =
 /ך ןיד [ורכא ןידה* | ד םודקו חיכרתו ,?א ייאקו [יכ!א םידקו* | .כאפ האמור [יִד יאמור*6 | א בשוו =

 (כ לטקו היתי אחמו) ליטקו (ב יויח) איוח לפנ ,י היתי . . היוח אתא [יך היתי לטקו--קפנ* | ₪ 'ל דימ | םאדה | =
 [יכא הילע* 7 | ך ארקו ,יכ ירקו [א ירק* | 5 תימו הישתרכל היטמשו אנוקרד אתא ,'כ1א האמור אוההל היתי
 ירב | יכ"אְד ךיתחת םודא ןתאו ךיתחת . . ןתאו :פ 'וגו םדא ןתאו ['א ךיתחת--ןתאו* | 5 הישפנא ,'ְך וילע

 ,ל היתינושל לע [היתינוש* לע | ד לייטמו . . א לייטמ םיאק ,יעפ [לייטמ | יפ 'ל .עכא . .ןב ,ך ..רב [רועלא =
 | יא ןירד :פ ירסקד ,ךןירד :ע [ירסיקד | יכַאְָד אתינושמ לע .נ אתינושב ,ף אתינוש לע

 4. ידו יאר ירי הוו

 ךומסב יתהגה ןכו ;:העידיח ףילאב איויח ומכ ל"יכ תביתכ יפל איהש היוי ח ןאכ בותכ ןוכנלו ,שחנה ותואב
 אייוח אדה לטקד ןאמ לע אנא המת רמא 'וכו רקס היל םקו 'יגה תלהק 'מבו ר"יובו ,היויח אוהה 'וכו המתו
 דקפמ םק ריב םשב אבוה (10 דצ בשר תאצוה) יוכו לוע דקשנ 'פ הכיא לע ארק י"ר 'יפבו ,נ"חעו (איויח ןידח)
 תלהק ימב היכו ,ושארב הרטע יושעש בשעה ותוא האר .'וכו אוהה אמח 1  :טבינ דקשנ םש שרפמו איויח אוההב
 היכו ותוא תגרה התא תמאב יכו .'וכו תא אטשוק ןמ :נ"חעו 'וכו אמחו יופא אלת 'יגה רייובו ,יוכו אוהה אמח
 קחדנ רי'ב 'יפבו ..וירחא ופיפדה ןכו ןי א ל * א ףיפוה כ"מבו ,היתלטק יתהגהו ,ןיטשוק ןמ ז"ל ב"כ רבדמב ית

 ללכ היל גיל תלהק 'מבו ,היתי תילטק א ג א אטשוק ןמ לא "יגה רייובו .,שייייע שחנ ותואל תגרה ןידכ
 תא ליכי 2. :ןה לאו ךשאר לעמ הז בשע םירהל התא לוכי .יוכו ליכי היל רמא :ר"מבו אמוחנתבו גי'חב עו

 תא ייגה תלהק ימבו רייוב םגו ,היב ברקד ןויכ ןושלה ךומסב ןכו ,ךטמב שחנה הזל ברקל התא לוכי .'ןכו ב
 'וכו איויח ןידח םי ר ממ לוכי תא ל"א ב"'מ אמוחנתבו ,ארטוח ןידהב (איניח) איוח ןידה (בירק תא ליכי) ברק לכו |

 ייפמ) ,ןכל םדוק שחנ לש סראמ וליצמ היה בשעה חכש .ןירבא ורשנ 8 :הויח ליייכבו ,היויח ןאכ םג יתהגהו ,ג''חעו
 בשוי היה |: םירביא םירביא רשנש דע וב עגיל קיפסה אל היבגל ברק יכה דבע םייסמ ר"מבבו אמוחנתבו (טייכ ריב

 הוהו אבו עיתרמ דחא שחנ הארו אתרק (ילייפ) ערת לע ינתמ ביתי הוה י"ר רמאמה ןונגס תלהק ימבו ר"יוב .'וכו =
 (ארטיס ןיד ןמ אכה ןמ היל רזח הוהו אכה ןמ חיל ףידרמ) ארטיס ןידח ןמ רזח אוהו ארטס ןידה ןמ היל ףדרמ =

 היל ףידר הוה דועו 'וכו היל ףדרמ הוהו כ''מב היגה ויד 'יגבו ,ג"'חעו ותוחילש תושעל ןכומ (יאדו הז) הז רמא
 במ 'וחנתב) טשופו בשוי היה ייר 'יגה ר"מבבו אמוחנת 'מבו ,וירחא וסיפדה ןכו 'וכו רזח הותו ארטס ןידה ןמ

 ןכו ר י ע ב אתיא אמוחנת :'מבו םשו ;הרבה לוק לפנ תלחק 'מבו ,ארבה לפנ וי'ד ר"'מבבו , הרבה הלפנ ר'יוב היכו תחגת | =
 ל"יכב .ינולפ :449 דצ א'ח ל"תמע 'יעו ריעב הרבה הלפנ 'א בי'כ א'פ יאמד ישורי ןושלה ןכו  ,נ"'חעו יתפסוה
 ןב ינולפ ר''מבבו יוחנתבו ,'וכו שחנ וכשנ ינולפ שיא רי'יובו ,תמו שחנב ךושנ ינולפ תלהק ימבו ,חגומו שטשוטמ
 ,ריימבו יוחנת ימב כג רדענ יתוריעה רשאכו ל"יכב אתיל הז רופיס .'וכו רזעלא 'ר :נ"חעו 'נכו וכשנ ינולפ (רב)

 ןונגסב אצמנו ,תלהק ימבו ריייוב אבומ ןכו ,ר''ב 'יפב ושריפ ןכו בויא 'קליו 'סופדבו בי'יכו יבו 'א א"וכו פייכב אתוא ןכא >>
 הוה תלחק ימבו ,לייטמ הוח קר 'יגה רי'יובו ,ויכרצ תושעל ,יקנ ןושל .לייטמ ביתי = : םש תוכרב ילבבו תבש ישוריב רחא
 ג'ל םהינשבו ;היל ביתיו הימיקאו תלהק 'מבו ,היתי םיקאו ר'יוב 'יגה אפידעו .ווכו םידקו 6 :ימור דח 'ג םשו ,בותא <
 וכשנו שחנ אב דימ תלהק 'מב .אויח דח קפנ : נ'חעו ןגמ לע אל אדה ריייובו ,םנח לע הז ןיא .'וכו ןידה תיל :היכרתו =

 ירק רי'יוב היכו .'וכו הילע ירק : תישכרכל םש לי'צו פ''יכ יג 'יעו הישכרכל היתמש אנוקרד אתא םש תוכרבבו ,ת
 ןתאו הזה קוספה וילע ארקו תלחק ימבו ,'וגו ךיתחת םֶדא ןתאו יולע ארקו םש ישוריבו ,ךיתחת םדא ןתאו

 אלא םדא יוקת לא ךיתחת םדא ןתאו א'ר הילע ירק םש ילבבה ןונגסבו ,גי'העו ךיתחת םודא ןתאו ךיתחת םדא
 אתיא אמוחנתבו רייובו ,רימבבו תלהק ימב היכו .רזעלא 'רב קחצי 'ר 7 :74 דצו 16 דצ ליעל י"מב "יעו םודא =

 ףוסב םש ךורע 'יעו ,יתחגה ןכ .אמיד חיתינוש לע :ועמשמכ .לייטמ :תינש יע ךורע ייעו םש לי'צו רזעלא יר
78058 1307080[11 6 

 ןכ .הרבה 5  :'וכו אבו עיתרמ היה םא לבא 'וכו שחנ וליפא 'א 'ט היפ תוכרב 'שורי ןושלה ןכו םירפפה ראש
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 יר :עררפצו שותיו ברקעו שחנ ידי לע וליפא ותוחילש השוע היכקה לכבו .םלועלש ותיירב ללכב
 ארח אנעט ןעררוע ארח אמח ,הרהנ ףינ לע םיאק הוה שנ רב דח אדבוע ןדה יעתשמ הוה אחא
 הוה אדבוע ןנח 'ר םשב סחנפ 'ר :הרתאל התרזחא היתוחילש דבעד ןויכ .ארהנ היתי  הזיגמו ברקע
 אתא .הישירל לילכ הידבעו היתי טקלו הבשע רח המח .העקב ארחב רצחמל יאק הוהד ארכנ רחב

 רמא ,היויח אוהה לטק ןאמ המתו היויח אוההב לכתסמ םקו רכנ דח אתא .היתי לטקו אחמו יויח דח 6
 :'5 6*ע סיכדנ "ע 9

 ףרש ייעו .יכזופ ברקע ידי לע (פ 'יפאו) וליפא [ברקתו | ם וליפאו | כ'אד ןה - .ילאז [סלוע לש 1
 ,%א שותי ייע עדופצ י'ע ,יכְד עדרפצ ידי לע וליפא שותי ידי לע וליפא [עדרפצו שותוו | ך 'ל ,%א ברקעו
 'ר ( אמח) אמחנמ יר םשב הל רמא ('א םוחנת) אמוחנת 'ר [אחא 'ר | ₪ 'ל ,'א םישותי י"ע םיעררפצ ייע

 ,עכ*אר ןידה 2 | י ובלח יר םשב . . יר אמחנמ 'ר םשב אמוחנת 'ר .אְד -. ובלח 'ר םשב היכוב ('א 'רו)

 | ארהנ | יע'אְד ףיכ ,ל ףג [כ'א ףי** | יכ'א יאק | א שגב | ךיל אדבע | רך ןידכ ,'א אדה
 | ירפ ןיעט .יןעט .*ך'א הנעט .כְד חנ- .עיא [אעט | ₪ ןערדא | ירעכאה דה :פ [איה

 יכאך תדבער .עע [דבעד | *א ארהנב | אד התי .יעכ'אפ [היתי | עכ אזיגמו | ןע אברקע 8 | ך אדה .ירעכא'פ רח

 /?א הירה 'וכ'א ארחאל [הרתאל | 'א תרדה ,י?א היתה ,ן) אתה ,2 התרדהא ,ְד אתרזחא | 'א אתוחילש | ו אדה
 ,/םאפ [יאק | יכ'אד רכג .?א [ארבג 4 | כא ןירופצד . . .'א ירפצד . . ,ך ןירופיצד ןינח ,* ירופצר ןנח | על

 תיב תעקב [העקב | ך 'ל .יכ'א אדהב [אדחב | כא רצחמב ,7 רצחימל ,ירפ [דצחמל | יד םיאק
 | [ם אפוטנד אתעקב ,!יר*א אפוטנ תיב (ך תעקבב) תעקב ,ְד אפרט היב אתעקב ,'ך הפרט . . ,כ'א אפרט

 [דך הידבעו * | ם היתטיקלו ,ו'א התי (י טיקלו) טקלו ,5 היתי טיקל | כד בשע ,י אבשיע ,אפ אבשע | אמח
 | ך אלזא .יכא [אתא |  הישארל אלילכ [הישירל לילכ" | "אפ דבעו ,י התי . . ,2 היתי דבעו ,7 הדבעו
 | יכ!א ארבג אוהה .?א אובג דח | יכאְך היתי -. [אחמו | כ'א יאויח ,יִד איוח ,'ך אויה '?א יוויח ,1ך [יויח. 5
 = ינא המת (כ"א ינהמת) רמא [לטק -- חמתו | יא איוח ,ך איויח | א אוההל | ?א רקס היל םקו ,כְד רקסמל םקו
 | יךל הויח .יאְד איוח כ איויח [היויח* | יבא ןידה ,'א אוההל | יכאד לטקד (א ליטקד) ןאמ (כד ןמ) לע

 תהלוכ החיתפה לכ הקתעוה יוכו ץרא ןורתיו 'פ תלחק שרדמבו ,'וכו ןיחש הכומב השעמ 'וכו רבג דחב הוה אדבוע
 יר 'וכו ןורתיו .איד קר קיתעה ביימ תלהק ימבו) 'וכו לארשי תיבמ שיא שיא השמל רמוא הי"בקה ךכיפל דע ר"ימ <

 םישדקה ישדקל סנכנ עשרה סוטיט עדרפצ שותי ברקע י'ע ייפא שחנ י'ע יפא 'וכו ה"בקה השוע לכב רמוא אחא
 יע ייפא שחנ י'ע 'יפא דע ר"יו לש וז החיתפב ושמתשה ר''משבו .(עטיק ראשהו 'ו כו ודיב תונוז יתש לטנ
 רימשב וטמשנ ונינפלו) םיעדרפצב 'וכו ףגונ יכנא הנה 'וכו הערפ לא אב 'פל החיתפל עדרפצ י'ע 'יפאו ברקע
 תבר ארקיוב בותכש ומכ שרדמה לכו, םש זמרנו 'וכו ץרא ןורתיו לע ג'רו י"ר לש תושרדה החיתפה תלחתב
 אמוחנת 'מב ומכ תקח 'פ שירב ומוקמש יוכו ומש ךרבתי ליחתמה רמאמב םש הבר רבדמבבו ל"ר "'הרותה תקח תאזבו
 ןונגיסו ,(בייע טייל בישרל אמוחנתה אובמבו בי'כ 'ים םש רימב ו'זרהמ 'יפב 'יעו חרק 'פל םיסופדב חפסנ תועטבו
 השעמו 'וכו דחא ברקעב השעמ רדסה םשו ק"הלב םש םירופיפה בורו ,רימבבו אמוחנת ישרדמב תוישעמהל רחא
 הרעה םש ביימ אמוחנת 'עו) וכו אתינושב לייטמ הוה (רזעלא ןב קחצי 'ר) רזעלא 'ר 'וכו יאני 'ר 'וכו רצוקב
 רופיסה םש רדענו ,'וכו עשרה סוטיט 'וכו ןיחישב השעמ וכו דחאב השעמ וכו םדא ינב ינשב השעמ (א"כ
 יתלבו ,'וכו אתרמח יוכו ןקסע הוה ןועמש יר ריייו לש םירופיסמו (הטמל 'יעו) 'וכו ביתי חוה רזעלא ירד וניגפלש

 םג ייעו םודק ןמזב םישררמה ירדסמ ינפל ויהש תוישעמ יצוביק ךותמ ר"יובו ר"ב שרדמב םג םירופיסה ופסאנ
 תצקמ שבישו עטיק פיייכבו ,תואסריגהו תואחסונה יוגיש לכל ומרג םינוש םיצוביקח ולאו ,129 רצ פירג ץנוצ
 .ףכו ארהנ היתי הזיגמו ףכו אמח אחא 'ר 'וכו בשוי היה רזעלא 'ר 'וכו יאני 'ר רתא ררסב כ"ג ןרדסו םירופיסה
 :'וכו סוטיט וכו אתינוש לע לייטמ הוה קחצי 'ר 'וכו הישירל לילכ 'רכו דצחמל יאק לייטמ הוה קחצי 'ר
 ה"בקה השוע לכב ונומאש הזכ שרפמו ןידכ 'ג י"כ ר"ב "פבו ,השעמה הז רפסמ היה .רכו יעתשמ הוה 2
 אמחו ארהנ בג לע םיאק הוהד רבג דחב הוה אדבוע ץרא ןורתיו א'ד ייגה ר"יובו ,'וכו שחנ י'ע 'יפא ותוחילש
 יר תלהק יקליבו ,'וכו הוה אדבוע (ו'דב הייכ) אידבוע ןילהב ונתמ ווח אמחנמ 'רו אמוחנת ירו תלהק 'מבו ,'וכו
 םיאק הוה :נ'חעו יוכו הוה אדבוע ינתמ יסוי 'רו ובלח 'רו היכרב 'רו אמחנמ 'ר הל ירמאו אמוחנת יר ב"עקתת
 דצ ןאמלאדו 851 דצ איח ל"תמע 'יעו ימלשוריה ןוגגסמ אוהו ,ףי ג לע יתחגתו ,רהנה תפש לע דמוע היה .'כו
 ,רחנה תא ותריבעמו ברקע האשונש תחא עררפצ האר .וכו אמח : ארתנ ףוג לע 'יא ריפד םש תלהק יקליבו ,8
 תיתי אזיגמ ברקע דח הניעט אעדרוא דח תלהק 'מבו ,יוכו ברקע אדח אנעט ןעדרוא אדה רייובו ,נ"ל ןעדרועו
 :יד זג 'ע ורע "עו חג לעפמ לעפא ינוניב .הזיגמו 8 : אעדרוא 'ע ל"תמעו אינעררוע יע רייתמעו ג'חעו יוכו
 אפידעו ,הרתאל אתרזחא 'יגה םיסופדב םגו ;ומוקמל עדרפצה ותריזחה ותוחילש ברקעה תשעש ןויכ .דבעד  ןויכ
 תדבעו תלזאו ארהנ התזיגא אתוחילש תושעל תגכומ וז רמא 'יגה ר'יובו ,הירתאל היתרדחא 'ב אייכ ייג
 ,תלהק 'מב ייעו (וכו עמשנו גיל תלחק 'קליבו) תמו ברקע וכשנ ינולפ ריעב הללי לוק עמשנו הרתאל התי תרזחו
 (תיבקה לש) ותוחילש תושעל ךלהש רחא ברקעב השעמ ירופיצד ןנח ר"א רופיסה ןוגגס ר"מבבו אמוחנת ימבו
 ותמגודו ,תמו (םדאה תא) םדא ץקעו ברקע ותוא ךלהו הילע רבעו תחא עדרפצ (סש) הי'בקה ול ןמיזו ןדריח רבעב
 ןכו ירופצד ןינח רייוב .ןנח ר | :160 דצ ג'ח א'הגאב םג 'יעו 'כו אוהתל היזח לאומש םש םירדגב רופיסה
 תותד 'יגה רייובו ,רוצקל .דצחמל 4 :77 דצ ליעל רעו ,ירופצד ןנתוי 'ר תלהק 'קליבו ןירופיצד ח"ר תלהק 'מב
 :שי"ייע וכו רצוקו (רמעמ) דמוע תיחש דחא רצוקב השעמו 'יגה אמוחנת ימבו ,ריצח הוהד תלהק 'מבו ,דצחו םיאק
 בב תלהק ימבו ירפוש תיב תעקב אדהב ר'יובו אפוטנ תיבד אתעקב אדחב "יגה תלהק 'קליב .העקב אדחב
 רמאמב ליייכב טיעפ ןמקלו ,נ'חעו ויד ריימבבו (הפוט תיב 'יגה ז"ט הרעה שייייעו) בימ אמוחנתב היכו חפוט תיב
 עיפארגאעג רעיובייג 'יעו הפוטנ תיבד םש וידבו ,הפוט תיבד התעקב הדהב רכע אתיא וכו ןומט השע יחוי ןב שיר
 "גת תלהק 'מבו .הי ד ב עו יתהגתו ,ושארל הרטע ותוא השעו .\כו הידבעו :882 דצ גיח ל"תמעו 128 רצ
 הג אתא תלהק 'מב היכו ,ותימחו שהנה תא אוה הכהו דחא שחנ אב .ייה דח אתא | :נ'חעו דבע
 תסונש ומכ יתמלשהו ,תישירב לילכ דיבע דע ןאכמ תוביתה יוויש י"ע טמשנ ל"יכבו ,תשבושמ אלזאו םיסופדה
 לכתסהל .לכתפמ םקו : כימעו ר'מבבו אמוחנתב חיכו ר ב ה דח 'יגת רייוובו .[להק 'מב היכו .רבג דח 5 :םש ןוילגב
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 ןיאש בשעו בשע לכ ןיא ןומיס 'ר רמא :תחקרמה תא חקווו הכמה [תא] אפרמ אפורה םהב
 םישת םא םימש תוקוח תעדיה ה"ה | לודנ ול רמואו ותוא הכמש עיקוב לומ ול

 'ִר (אל םש םש) חתפת ליסכ תוכשומ וא המיכ תונדעמ רשקתה ,(גל חל פש) ץראב ורטשמ 4
 איצותה ה'ה רשקל רשק ןיב ךשומ ליסכו תוריפה תא תנדעמ המיכ 'וא ןומיס 'רו אפפ רב אגנח 4
 ז5 ןנבר :תוריפה תא רזממ אוהש לומ ןומיס 'רו אייח 'רב םוחנה 'ר 4 ,(בל םשפש) 'ונו ותיעב תורזמ ו
 ןה ףא םיבובז ןישותי םישוערפ ןונכ םלועלש ותיירבל ןירתי ןלוכ האור התאש םירבד וליפא 'מא |
 ץכש ןוכפיו יפ סלסק טכדפ | ,ד"כפ שיכ סנכ לכקיו ,סש בטס 'קלי 5 | :'ס "יס י"פ סככ לנדעצ ,'3 ס"כ םוכככ 'יפ 8 |
 סבכ לנדעב ,'ס "ס סקס סעוסנפו 5/2 לעוסכס ,י'פ קככ סועט ,(104 75 סעוז טכדמ) סע 3" םלסק טכדע ייעו ,(יס יס) ְי

 :'3 ז"ע סנט ,ב/י'כ 'יס ס"יפ

 (י חקור) חקורה (!א ןהבו) םהבו .כאפ הקור חקורה (*%א ןהבו) םהבו [חקורו <> | ל יל [תא** | ₪ םהבו 1
 /ם [לודג | כא הכמו .פך הכמ 2 | א הטמלמ ₪ גשעו | א יל לכ | אפד דל - .כ [ןיא | י'אד חקרמ |
 . םא ,תאפ !ך רטוש ['ך ירגו] ץראב . . םא ,"7 ירטוש ץראב . . םא .ל וגו [ץראב -- םא* | דיהה | כא לדג 4

 [וא | ?א ןינח .?א אנה ,דך הנינח ,כ אנניח ,פ [אננח 4 | ל 'וגו [כ"אפְד חתפת --וא* 9 | ךך רטוש ושל יוגו ץראב

 | כאפד םחנת הינב לע שיעו [רגו | ותעב 5 | כא 'ל .פד דיהה [היה | 'א יל ,כ'א ימא ,ָך רמא

 | יאפד ןינד :כ [ןנכר | *א 'מא ,ָך רמא ₪ :כ'א [ןומיפ | ל ייא [אד יר* | 'אפד רב .כ"א [רב
 (כ'א ולאכ) וליאכ ןתוא .?א ןתוא :"ל ןה וליאכ :ח םלכ | ה רמו [האה | אד ירה :יפ ןירמא 6
 ,יכאזח [םלוע לש ותיירבל | כ'א ןורתי ,פְד םיריתי .זד םיד ,י?א [ןירתי | יי םה ולאכ םתוא .בכאפ !ןה
 ןיבוגז ,כאחפ י"יבובזו (כ"א ןישוערפ) ןישוערפו ןישותי ,י םיבובז םישוערפ ןישותי | | ְך םלועב .[ף/יתוירבל

 | דד ןישותיו ןישוערפו
 ם ה ב ירבעה ס''ב רפסבו ,ר"'ב 'יפו טוקליו י"כ ראשב היכו ,יתהגהו תא תלמ אתיל ל"יכב .הכמה תא אפרמ אפורה םהב 1
 םירמאמ ינשל הז קוספ ודירפה ('ינויה םוגרתבו ,אבאכ ןמ חינמ איסא ןוהב יסרוסה םוגרת ןכו בואכ מ חיני אפו ר
 ייפש עמשמו ,ל'יכב ה"כ .תחקרמה תא חקורו :יוועל 'חה 'צוה ס"בב קוספה קלחנ ןכו אפור הולא 'יפ אפור םהב הז יפלו
 השוע חקורו וא (נ"חעו) 'וכו תא חקרמ חקורו וא וכו תא חקור חקורו ל'צש לי'גו וכו תא חקור אוהו 'וכו אפרמ אפורה
 יסרוסה םוגרתב היכו ,םה בו ןאכ ג'ל םש םגו ,תחקרמ השוע חקור ןכו יובעה סיבב ןושלהש ומכ 'וכו
 םשמו  שבתשנ טייכ רי'ב 'יפבו ,'וכו םהב השוע חקורו ןמגרתש הארנ (?ינויה 'גרתבו ,אנמסב ןקתמ אמסב ףאו
 בשע לכ ךל ןיא אבומ ייפ בח גימבו ,םלוחו אושב לודג דוקנ לייכב .לודג ול רמואו 2 :  תחקרמה חקורה
 ךרד) א'ד לעב תסריג איבה תיפיבו ,יוכו תעדיה ינש לד ג-ול ,רמואו 'וכו עיקרב לזמ ול ןיאש ה ט מ ל מ בשעו
 הארנ ייגהש בתכו שוב ול רמואו הכמ לדג ול רמואו הכמ הלעמלמ לזמ ול ןיאש הטמלמ בשע לכ ךל ןיא (הנומא
 רי'ב יפב שרפמ ןכו ,הדורו הכמש רטוש ןושל ארקמב עיר ול :ןיאש ורטשמ שרוד .ץראב ורטשמ 8 : שייייע תשבושמ
 םש בויאל ארק י"ר שוריפב םגו ,ג"ל חיל בויא םינג ןיעמבו םש ני'מב גיל ןכו רטוש גילו רטו ש ורטשמ י"ב
 תונדעמ רשקתה : 'וכו בשע לכ ןיא 'יגה םשו ,ורטשמ ןכ שרפמש אלא רטוש ןושל גילש הארנ (851 רצ יז קלח ח"ימב)
 ליסכ לזמו ותפה ימיב שמשמ המיכ לזמ רשוקמ גגא תונדעמ גגא ומכ ןירושיק תונדעמ שרפמ י'כ ריב 'יפב .'וכו
 סריסש ייפמ אוה רקיע ןושארהו ופוס דע םש רמאמה לכו ,םפדנה 'יפב 'יעו) 'וכו ה"ר יפמב ןנירמגדכו ץיקה ימיב
 רשק ןיב ךשומ ליסכו (וכו ללוחמ בר ילש מ ב ש ארקמ וניצמ ןכו אייכ ר"ב 'יפב ןוכנלו ,א"ס םשב קיתעהו
 תנדעמ שרפמש עמשמו ,(א'יכב ה"כ) הטמ לש ובגזל הלעמלש אמטפה ןיב ותיעצמאב תוריפת ךישממש רשקל
 איהש ליר יוכו םירשק תונדעמ 'וכו רשקתה איל חל בויא םינג ןיעמב שרפמ ןכו ,רושיק ןושל כ"ג תוריפה תא
 תונדעמ רשקתה ליזר רמאמ םש איבהו 'וכו התוחל שבית אלש םיפילקו םירשקנ תוריפ ינימ לכ . התניצב תרשק
 ליסכ יע ךורעב ייעו) 'וכו יריפל השבכמו הלודג תומימח וב שי ליסכו יריפל ארטקמו הלודג הנצ הל שי המוכ 'וכו
 ליסכו 'וכו המיכ רמא הנינח 'ר 'גו ונינפלש רמאמה איבה כ"חאו (םש שייהע לעב .תורעהבו 'ח 'ה סומע ק"דרבו
 תומיב טלוש ליסכ םש י'שריפו 'וכו המיכ לש הנצ אלמלאו 'וכו ליסכ לש המח אלמלא םש תוכרב ייעו ,'וכו ךשומ
 דצ םש הי'מב) א"ל ח"ל בויאל ארק י"ר "יפב רמאמה איבה ןכו ,'וכו םימשגה תומיב טלוש המיכ 'וכו המחה
 התיממו ןנצמ םלועהו םימשגה תומיב תשמשמ המיכ ושרפמו 'וכו תנדעמ המיכ ורמא ס"רו פ'ב איננח 'ר סרוגו (0
 ימי ואב אלש דעו המחה תומיב שמשמ ליסכ 'וכו ךשומ ליסכו תוריפה תא םיתיחשמש םיעלותה תאו המירה תא

 ץקועל ץגה ןיב ףוגה תא ךשומו ולדגמו םח אוהש ליסכ לזמ אבו ץנה לצא ץקועה דחיב רשקנ יריפה לכ המחה =
 ייעו ןתדנעמ םשגהו המחה ןלדגמ םילבשה ירשק ןכו 'וכו ךשומ ליסכ ל"צ ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,'וכו
 88 דצ 'א תנש רקוחהב י'שרל סחוימה ר'בל שוריפהו ארק יו לע ןייטשפע א'ר 'חה רמאמבו ת'יפב
 יפל םיכסמ אוהש וכו לכ ללוחמ בר לע "פ אצמנ 848 דצ 'ה קלח ה"מב 'ט 'ט בויאל ק"יר 'יפבו
 ייפ כ"מבו ," וכ ילשמ יישריפב ע"יעו א"יכו ט"יכ ר"ב "פב םג ןאכ אבוהש הז קוספ לע ןושאוה
 ימיב שמשמ המיכו ,ןאכ שירד תונדעמ רשקתה ארקד רווחמ וניאו ,ןתוא ןדעל בוט םעט םהב תנתונ תנדעמ
 ייעו ע'צו סעט םעט םהב תנתונו תוריפה תא תלשבמ המיכהש םש ר"מבב םרמאמ ייפע ןכ שריפ הארנכו /והסה
 תולזמ ונייה תורזמו המחה תומיב ליסכ לזמו םימשגה תומיב המיכ לזמ .ותיעב תורזמ ה'ה 5 :םש בויא גי'בלרב םג
 תוריפה תא רזממ אוהש רזמ ארקנ לזמהש ןאכ בותכש תורזמ ושרד ס"רו ח'ב תיירו .דיהה גייל כיייכו 'בו יא א'יכבו
 ללכב ןלוכש םאבצ לכו 'וכו ולכיו לע תושרדה ךשמה אוה ןמיסה ףוס דע ןאכמ .ימא ןנבר :ןלושיב רמוג .אוח 'ולכ
 ץרא ןורתיו החיתפב ןאכ ורדסנש םירופיסה לכו הז רמאמ אבומ רייוובו ,'וכו השוע ה'בקה ןלוכבו םלוע לש ותיירב
 לע הימחנ 'רו הדוהי 'רֶד, תושרדה ומדק םשו ,'וכו טחשי רשא לארשי תיבמ שיא שיא 'פב 'וכו הדשל ךלמ יוכו
 ביתכד םלוע לש ותיירב ללכב ןח ףא 'וכו ןאור התאש םירבד 'יפא 'וכו ןורתיו ירמא ןינברו םש 'ג כ''חאו 'וכו ץרא ןורתיו
 םתא ןיא םא םיאיבנל ה"בקה רמא ץרא ןורתיו א"ד וכו הדשל ךלמ םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו
 ידי לע 'יפא שחנ ידי לע 'יפא ותוחילש השוע ה'בקה לכב אחא ר''א (וידב הייכ) ןיחולש יל שי יתוחילש םישוע
 ןפוסבו ,ונינפלש רדסכ םש תוישעמה ראשו (ןאכ 'יסופדבש אחסונה יפל) סוטיט השעמב םש ליחתמו 'וכו עדרפצ
 וכו ירבג ןירתב הוה אדבוע 'וכו יאני 'רד אתרמח 'וכו םירבדב ןקסע הוה ןועמש 'ר  םירופיס 'ה דוע םש ופסותינ
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 א ב י תשרפ תישארב זה

 יר םשב ןומיס 'ר ,ןדע ןנבו םיאשדו תונליאב ןייאה הללכנ | ,תולזמבו הנבלבו המחב םימש וללכנ
 :םיכלוהו םיחותמ ויהו םישעמה ויה םיללוכמ יול ןב עשוהי

 ,ןירוסייל אבצו םידימלתל אכצו ןיראלו םימשל אבצ .ןה םיאבצ 'ג רזעל 'ר רמא םאבצ לכו
 יאבצ ימי לכ םידימלתל אבצ .םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו 'תכר ןייאלו םימשל אבצ

 ילע שונאל אבצ אלה  ןירוסייל אבצו | ,יפוליח םוקי דע | \די די בויא) :הפילה אוב דע לחיא 5
 וימי ריכש ימיכו ול שי האנה המו .ץרא ילע אלא וניא םרא לש ונויבצ לכו ,(א
 ודיב הלעו ןיינב הנב ,וילע אבצ ואל םאו ,ול אבצ הכו םא ןמחנ רב לאומשר הירב ןמחנ

 ,וילע אבצ ותקנחו ונורנ ךותב הרטע ,ול אבצ ותיינהו ותיפ לכא .וילע אבצ תמו ונממ לפנ ,ול אבצ
 םיפרשו םישחנו תויראו םיבוד הכרה ,ולש ןויקיד עובחל הזה םדאל היבקה הנימ ןיאבצ הברה

 ה ןמ םימס הלעה הולא רמא הריס רב :אהמתא וימי ריכש ימיכ 0 דוע אלו .םיברקעו10

 , . . ָז ]

 :סמ ביל 'ק5י 6 :'5 ("עק כ"כ "עפ ₪ | :3' ס"מ סיעשי יכיכמ 'קלי ,6"קסס יכ בויס 'קנ' .ז"ע זפכ טוקלי 8

 יכאח'ד הללכתגו ₪ הללכתנ | 2 תולזמו םיבכוכ ,' תולזמו | הנבלו | ך וללכתשנ :.ירכאחפ ד וללכתנ 1

 | ש םימש .5 םימשח [םישעמה | ש ןיללכושמ ? | יאפד ןגו .כ [ןגגו | 2 םיאשדבו ,יאפ [םיאשדו | ך הללכתשנו

 ןירוסייל --אבצ | מכ אפ השלש .ירא |'ג | רזטלא 5 | ₪ ןיחתומו ןיכלוה ."א . . ןיחתמנ וכד ןיכלוהו ןיחתומ

 (םש) י 'ל אבצ % | ך םירוסיל |  (םש)י אבצ | ₪ תוירבל אבצו | ;(בויא) ו םידימלתל אבצ יא יל

 ₪ תוירבל [םידומלתל | (םש| י ל אבצ | ל וג [יפד םאבצ לכו ץראהו* | .םאד ינש ,מ (םש) ימ ['תכד

 אוכ [ם'ך סוקי* | םיא יל יפוליה -- אוב דע 5 | ך = מש ןינמ :א = יאנש מ (םש) יכ ₪ 'תכר ,"₪ |לכ

 [לכו 6 | ד 'גש ןינמ :מ (םש) ו -. 'תכד ,יפ | ארה | (סש) ייל ,םותא אבצ | (םיל יפוליח סוקי דע) - םוקי

 07:| מל יפי [יכאפד ימיכ | יכ'אפְד היינה .מ'א [האה | יכאד ץראה .ם [ץרא | כא לכ
 | ₪ רמא [םא | מירבאפ 'ל ןמחנרב | מכאפ . . ברד ,ו?ךְד לאומש "רד זר [לאומשד | י הימחנ 'ר ,?א ןמחנ

 "א זיהעב [הזח | אפ ך םיאבצ 9 | מיכא ותאנתו | ותפ | י לפנו ןינב הנב [לפנ 5 | 2 תכז אל [ואל םאו

 הברה םיפרש הבוח .₪  |[םיבוקעו םיפושו | | םישחנ הברה תויא הכרה [םישחנו תויראו יפ יל

 ןכ ,'"ן רטוא . . ,יְד רמא אריס רב ,'ל 'א הריס רב [רמא -- רב* | יל אהמתא 10 | י םיברקע הברה .םאד סיברקע

 | שא ןינממס ,יכ ןונמס | ישכ ל א לא ['ךפ7 הולא שי . . בתכו ;א ארוס ןב בתכ ,ם ימוא . . ,ורמא אריס

 ץראהו וכו המהב םימש םתומילשב ץראו םימש ורמגנש וטושפכ ולכיו שרוד .'וכו םימש וללכנ 1 :יטיש יניב 'נש
 תוברל ץראה .תאו תולומו םיבכוכ הנבלו המח תוברל םימשה תא 1% דצ ליעל שרדה הז ןונגסבו) 'וכו תונליאב
 סויב םימש וללכתנ שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו .םירפסה בור "ג יפל ול לב תג  יפ ןכו (ג/חעו ןדע ןגו םיאשדו תונליא
 שור ןטסל ןכו ,ורטעתנ רמולכ ולכיו וגייחו\ לילכו תרטע ןושל וכו תנבלו המחב םימש וללכתנו ורטעתנ יששה
 ץראהו םימשה גלכיו ינש יתישעש המ לכ יתרטע רו יס ט"כפ ר"משבו ,איכידצ יב ןוללכתי םיקידצ ורותכי יב 4 ד"לפ

 הארנו ,לעפתשנ ןינבמ אוהו וכו הללכתשנו וכו וללכתשנ וידבו , וכו הלרבתנו וכו .ולרבתנ וא ה פד שררמב םגו לכ
 םיללוכמ ץראו םימש השעמ ויה ל"ביר םשב ס"ר תעדל .ויה םיללוכמ ל | :וכו אימש .וללכתשיאו א"ת י"פע 'יגת ונישש
 גיתע הכו םישעמה |: וכו ץראתו םימשה ולכיו ינש והזו יששה םוי רע םיכלוהו םיחותמ ויה לבא וארבנש סויב
 רתאב תיפיב שרפסש ומכו בוצק ןמז איר רמאמב אכצ "יפש הארג .ןת םיאבצ 'ג 8 !1 דצו 26 דצ ליעלו
 לכל יכ ץראבו םימשב םייעבטה םירבדה םא וכו ןמזה לא םיכשמנ םירבד ולא 'גש םינטשפה ךרד לע וישוריפמ
 יתפילח .אוב דע 5 |: וכו ןמזל םיבוצקש ןירוסיל סאו וכו טלשה דומילח לא ןמז םיכירצש םידימלתל סאו ןמז
 מג ןיעמב .אבומ ןכו .יפוליח םוקי דע : רימלת הינמ וניאש לכ רמא דחו 'וכו ומל תופילח ןיא רשא סש בי'ב ייֶע
 ןכו ייכ ריב יופבש תחגהב .ונויבצ לכו 6 : הז שרד אתיל יריכמ 'קליו טוקליו בייכו 'בו 'א .א"יכבו .'א 1 בויא
 קכ ירא ילע .שונאל אבצ אלה ינש ןירוסיו למעב וימי לכש פ"עא םייחל הואתמ םדאה שרפמ א"ס סשב םפדנב
 הזה לעופב 8 תעיגיו למעב ןימו רוכש ימוכו םויחב ול ןורחי המו ןיראה לע ית תוהר םדא רש ונויבצ

 ןויבצ ןושל אבצ אלה א"ד שרפמ ספרכה ריב ייפבש ינשה 'ופב לבא ,איר לש רמאמה טויפ אוה
 ל תמע יחעו םש םינג ןיעמב ונוובצ 5 5 יגה אבוט ןכו ,\כו תיב ור הנבא ןיראה לע ונוא

 תבנ 286 רצ ליעל ייימב ייעו רמא תלמ ןאכ רדענ ל"יכב .הכ: םא 7 : 188 דצ איה איהגא עייעו
 שונא לע תשמשמ שונא לש דימל ריב ייפב ית הרגנכ ואל ורעל הכז םא שונאל אבצ

 ןווטו 9 :ולע אבצ רילע לפנו ול .אבצ וריב הלעו תיב הנכ "נח םינג ןיעמב .ןיינב הנב :ףכו
 םיב רפסמ ולא םירמאמ םאבצ לכו ץראתו 'רכו ולכיו שרדב ןאכ איבט .רמא תריס רב 10 :4

 םורטומת ןחל ךימפהו ,ץראה ןמ היבקה הלעהש םימסת תלעות לע ('ח קוספ שארו 'ז קוספו
 הלעה ובו ₪ תריפ רב ןיב אחיא לייכב .הלעה הולא :רןכו תוריפת תא תנדעמ המיכ וכו

 פרנה ףיב ייפכש ינשה יפב אבוה ןכו ,הולא גיל בויא יקליבו .תר ל א םש בותכ חיהש הארנו
 וניתובר .ורפסבו תרתא יונ. םש 'דועו ,יגכו אפורה םהב ץראה ןמ (ריפדב היכ) ינממס תלעה

 תא אפרמ אפורה ןהב ןיראה ןמ ןינממס הלעה חו לא בותכ () רצ 18871 תנש ןיצאנאמ ייִעו
 ערמ מרה םהכ םימפ הלעה הולא םאבצ לכו רמא אריס רב איס ףיסוה םש רמאמה עצמאבו ,יוכו 1

 יחה 'צוה ירבעה סיב רפסבו .נ'חעו וכו ם יי מ ש יוכו הולא םאבצ לכו רמוא אריס ר ב טייכ ר"ב 'יפבו ,תכמה תא
 ער ם.ץר א מ ל א רמאמה ןושל (55 דצ ליעל ייעו) 196 דע בית יוועל יתה יצוהו 17 דצ רולואס יחהו רעטכעש
 ,םא שבתשנ .כייבו ,'בו יא א"יכב םג אתיא ל א ייגהו .(תילאמש ןיישב) םימ ש אר ב םש ןוילג ית ,תופור ת
 :(1 נויה םוגרתב םג םגרותמ לא וא הולא תרמו ,אנממס ארב אערא ןמ אהלא יסרוסה םוגרתב ה"כ םש ןוילגה 'יגכו

 ') תטק(סמ [:גדוס:- (צ ץל6 שן.



 דד א - י השרפ תישארב

 ןהלש תיעיבש חוש תונב ןנינת ירופיצד ןנח 'ר םשב סחנפ 'ר  ,הנש םינומשו תואמ עבראל ןכוליה
 אפרמ ה"בקה אובל דיתעל לבא ,ןמוי ןב תוריפ ושע םויה וחואו ,םינש שלשל תושוע ןהש היינש
 ה יול ןב עשוהי 'ר רמא :אפרי םלועלש ותכמ (וכ 5 היעשי) אפרי ותכמ ץחמו ינש הכמה התוא

 : סט עוקלי 8 : 6'פ יפוקסכ סכפפ "ע 9 =: (ויימפ) כט יכ סיעשי 'קלי ,סט לוקל ,י3 ו"פ סיכ ,ס"מ ספ םיעינט 1

 יעבו < יכאחפ [הנש | *א יפו 'ת דע ,'א פ''ת דע ,ץֶד םינומשו תואמ עברא דע ,י פ'תל [םינומשו --- עבראל 1

 הנשב בי" ךלהמ לזמ לכ יצחו שדח םידאמו םוי ה"כ לזמ לכ םישדח ירשעל תולזמ ביי תכלהמ הגונש הלאש
 | 'ך הלאש יעב ךכיפל אהימת אניזח הנש [פ'תל] (ףוסל) אלא ןכולה ןירמוג ןיא םידאמו הגונ ןכ 'מוא ךאיהו הצחמו

 ןהלש תיעיבש | א ינאת ,(יעשי) יִכְד ינת .פ [ןנינת | א ירפצד .כ5פ ןירופצד |  פ"ל ןנחוי . כא ןיגח 1
 תיעיבש תשודק גהונ הטימש לש היינש הנשב ,'י היינש הנש . . תיעיבש ,?אפ הינש . . ,(םש) יכא [היינש
 םויבו [םויה ותואו | ד תוריפ 'ושועש יפל :א תוריפ ('א ןישוע) תושוע ןהש ,יכפ [תושוע ןהש 2 | 'ך ןהלש
 התוא ,םא [הכמה התוא | (םש)י דיתעלו [דיתעל לבא | ירכ"אפ לש [ןב | (םש)י םלועה ארבנש
 | ויל אפיי | כאפד -. ץחמ ,ו [לש ותכמ | (םש) י ןתוא ,ףד הכמ

 אלו 'וכו הז לש ורוא הז לש ורואכ אל םיבכוכ 'הו  תורואמה ינש ולא ןישמש העבש וכו קדצ יתבש 'וכו םישמש
 ר מוג אצמנ עיברו תולודג תועש 'הו םןי םישלשל לזמה תא ךלהמ המח 'וכו הז לש וכוליהכ הז לש וכו ליה
 שילשו תועש 'גו םימי 'בל לזמה תא תכלהמ הנבל הנשה ישדח ב"יה םהש םוי עיברו םימי ה"'סשל תולזמ בייל
 ךלהמ יתבש (רפסה ףוסבש תורעהב 'יעו) םויל תועש בייימ תותש םוי הי'כל תולזמ בייל תרמוג תאצמנ אוהש המ רסח
 א צ מ ג שדח בייל לזמה תא רמוג קדצ ,םישלש תולזמ ב"יל רמוג אצ מנ הצחמו םינש ינשל לזמה תא
 םימי פ'תל תולזמה תא רמוג אצמנ םוי םיעברא לזמה תא ךלהמ םידאמ םינש ב"יל תולזמ ב"יל רמוג
 םימעפו םוי תואמ שלשל תולזמה תא רמוג אצמנ סוי היכל לזמה תא ךלהמ הגונ םישדח 'ו לזמב השוע אוהש םימעפו
 תמכסמ אתיירבהו ,'וכו וירחאלמ ןיב וינפלמ ןיב דחא לזמ תדמ אלא המחה ןמ קחרתמ וניא המח בכוכ תרחאתמ איהש
 תכל יבכוכ העבש לכב םיקוחרה םיבכוכה ולא ךוליהבו ,יתבש לש וכוליהבו קדצ לש וכוליהב ונינפלש רמאמה םע
 ג'פ 'ט רפס וטסגמלאב סוימלטב בצקש המ יפלו םינומדקה םינויה םינכותה ןובשח םע םג ןאכ ליזח ןובשח םיכסמ
 ךלהמב םיבכוכה תשמח םיכלוהש לגלגה תולעמ ירבש רפסמ תא הֶז קרפל םידמצנה ויתוחולבו (124 דצ זיראפ 'ד)
 22/1 םוי 10749 ךשמב יתבשו העש 28/06 םו' 4880 ךשמב וכוליה רמוג קדצש אצמנ םויו םוי ידימ יעצמאה
 ט'כו קדצל םוי ג'יש הנש איי אוה םוי עיברו םימי היסשל הנש לכו ,(טענב י'ר ידידי יל בתכ ןכ) בוריקב העש
 םוי 4882, 59 קדצל) ונינמזב קיודמה ןובשחמ םימי הזיאב קר הטונ אוהו ,בוייקב יתבשל םוי ח'נק הנש
 רשא תחת (שמשל ביבס) יתמאה ךלהמה אוה וננובשח יפל הלאה םימיה רפסמש ג'עאו ,סוי 10759,29 יתבשלו
 םהש םינוציחה םיבכוכה תשלשב קולח ןיא כ"פעא (ץראל ביבס) הארגה ךלהמל םתטיש יפל םינומדקה ובשח
 שמשה תא םג תופיקמ םהיתולפמש רחאמ הארנה םכלהמ תעל יתמאה םכלהמ תַע ןיב (?םידאמו (?קדצ ('יתבש
 ןמז חרכהבש ('בכוכו (*הגונ םהו םימינפה םיבכוכב כ"'אשמ ץראל ביבס םג וכלי שמשל ביבס םתכלב כ''או ץראה תא םג
 וטסגמלאב 'יעו המימת הנש םהינשל) הארגה םכלהמ ןמזמ הנושמ (סוי 87,97 בכוכלו םוי 224.76 הגוגל) יתמאה םכלהמ
 ץראהש ומצע ןמז ותואב כ'או שמשה םע םתוא תפקמ ץראה תלסמ ץראל שמשה ןיב םמוקמש רחאמ יכ (םש
 רמוגש לזמ שי ספא 'ר שרדש והזו הלאה םיבכוכה ינשל ביבס הכולה תא םג תרמוג שמשל ביבס הכולה תרמוג

 םג ויתיש ידכ ונושלב קדקדו (תולזמה ראשב אצמתש ומכ המח או הו רמא אלו) המח ןוגכ שדח ב
 ארקנה אוה המח בכוכו) נ'חב יתנייצש ומכ ה מ ח בכו כו המח ןוגכ אידהב ןיסרוג םירפס שיו ,ללכב בכוכו הגונ
 אצמש ינפמ רשפא הגונ טימשה ףיסומהו תרחואמ הפסוה איהו (248 דצ םש ץנוצ ייעו עודיכ םתס ב כו כ בורל
 תולזמה ורדסנש (טוקליו כ'יכו חי'יכו פיכב ה"'כו) ונינפלש 'יגה הנוכנו ,םוי תואמ שלש וכולה ןמז לי'נה לאומשד אתיירבב

 איהו וכו שיו הלחת 'גו רדפה בברועמ 'יסופדבו ,הנש 'ל דגנ סוי יל ןכו הנש ביי דגנ שדוח ביי רפסמה
 תואסריגה לכ יפל שבושמ הנש םינומשו תואמ עבראל 'וכו ןמ ץוח רמאמה ףוסו ,קדצ אותו 'וכו שיו כ'חאו הנבל
 ונינפלש רמאמבש האר שרדמב ולא םירבד ףיסוהש ימו ,רפסה רקיעמ וגיאש לנו הג ש פ'ת רפסמה אתיא םלוכבו
 ףיסוהו ;,קייד אל המח ןו ג כ תלמו ('וכו הגונו בכוכמ ץוח ח"וכ 'יג 'יעו) םידאמו הגונ בכוכ םיבכוכה 'ג םירפח
 םידאמ .לש וכוליה ימי רפסמ הגונו בכוכב םג טקנו ,םּוי םינומשו תואמ עבראל וירבדב ליצו יוכו ןמ ץוח .אוה
 לש וכוליהמ דוע הבורמ וכוליה ןמזש שרפל ןיא 'ןכו ןמ ץוח ןושלתו ,ליעל יתקתעהש לאומשד אתיירבב אצמש
 תואמ עבראל םידאמו הגונ ייגה פ'יכבו) רחא לזמל ילל 'ל וא בייל ביי ךרעב וניאש אלא ,הנש 'ל אוהש יתבש
 ןוגכ 'וכו לזמ שיו 'יגה םש םג רמאמה שארבו ,הנש םישלשל יתבש םוי םישלשל הנבל םש ןושלה ןונגסש ומכ יוכו
 הגונ קר ןאכ פיייכב סרגו ,טוקליו כ''יכו 'א א'יכפ 'יגהש ומכ ןירמוג ן ה ש קר םינפב יתהגהו ,קדצ אוהו 'וכו לזמ שיו 'וכו
 םגו ,ני'חעו 'וכו םידאמו הגונמ ץוח 'יגה םעט ןכו ,המח בכוכו המח ןוגכ רמאמה שארב םש 'גש יפל 'וכו םידאמו
 וינפל היה םאו ,'וכו םידאמו 'וכו הגונש קר לאש ןכלו תואסרגה ולאכ היה 'יסופדב תפסותינש הלאשה לעב 'יג
 88 דומע לודגה שרדמבו ,יוכו הגונ בכוכבד ןאמ יאה 'א וינק תבש ייעו הגונ אוה הגונ בכוכש ןיבה הגונ בכוכ ןמ ץוח 'יגה
 םישלשל וכוליה רמוגש ימ ןהמ שיו הנשל וכוליה רמוגש ימ ןהמ שיו םוי םישלשל וכוליה רמוגש ימ ןהמ שיו אתיא
 םיכלהמש םיגוציחה םיבכוכהמ אוהש םידאמו , (םינש ףלא םירשעו עבראמ רתיל וכוליה רמוגש ימ ןהמ שיו הנש

 22,ז םוי 686 ךשמב םש וטסגמלאב ןובשחה יפל ץראל ביבס וכוליה רמוג (ביפ בייח ני'מ ייעו) שמשה ןמ
 ייר יל שריפ יתהגה יפל ןאכ רכזנה םימי פ'ת לש ןובשחהו ,(ונינבשחמ תועש הזיאב קר הטונ הז ןובשחו) העש
 תורעה ךותב ל''גה לודגה שרדמבש רמאמה לעַו אתיירבה ירבד לע םג רוא םיציפמה וירבד איבאו ,ותעידי בחורב טענב
 בתכ רבכו טוקליב הקתעוה אלו ינפלש י'כ לכב האצמנ אל 'וכו הלאש יעבו םיסופדבש הפסוההו ,רפסה ףוסבש
 ,כ"'מב היגה ןכו הנש 5* ת ל אלא לי'צו הנש ףוסל אלא אתיא ו"דבו ,ת'פיב םג ייעו ץוחבמ ההגה 'רג הז א'באב
 ןימ .חוש תונב :674 דצ ג'ח איהגא ייעו ןנחוי 'ר הגומ ל"יכב .ןנח 'ר 1 :הנש פ"ת ףופל אלא הגומ אי'אבו
 ישוריבו תוינשמבש הנשמב היכו .'וכו ןהש היינש ןהלש תיעיבש | :חוש תונב יע ךורעב 'יעו תונבל םינאת
 ינפמ היד םש י"שריפו ,ס"דב 'יעו ם'גש ה שלשל תושועש ינפמ "וכו הוש תוגב םש ה'רבו ,תיעיבש
 ,רכו ןנילא הטנח רתב ןנאו הטימש לש הינש הנש דע ןירמגנ ןיא תיעיבשב הב םיטנוחה תוריפ 'וכו תושועש
 ןכו התוא בותכ ל"יכב .ץחמו 'נש הכמה התוא 8 :הנשמה שוריפ בוועמ תשבושמה םיסופדה "גבו

 1) 88(טזמ. ?) 1טעַוס= "*) 118. *) 06םטפ. *) )[0ע00מ.



 א ב י השרפ תישארב 6

 ,הילכו הכמ ןושל אלא ולכיו ןושל ןיא היכוטנאב ספא 'ר שרד היעשוה 'ר רמא  :היבקה ינפל ד

 שו

 םהל הברהו הצירב םהל הברה ןסוליק ול ברעו הנידמה ינב ותוא וסלקו הנידמל סנכנש ךלמל
 וכוליה רמוגש לומ שי ךכ  .םיכוירהב םהל עימו הצירב םהל טעימו והוסיעכה ןמז רחאל  .םיכוידהב
 םוי 'לל וכוליה רמונש לזמ שיו .קרצ אוהו הנש בייל וכוליה רמונש לזמ שיו .המח ןונכ שרוח בייל
 76 ןירמונ ןהש םידאמו הנונ בכוכ ןמ ץוח ,יתכש אוהו הנש ילל [וכוליה] רמונש [לומ] שיו .הנבל אוהו

 : ס'פ לפועטד לפייככ 8 = :ז"כ ₪כ עוקני 1

 ,י[הילכו | 5 'ל הכמ ןושל | כאְָד איכוטנאב | ם סיפפ | 'א עשוהי ,כ'א איעשוא ,ָך איה .פ  [היעשוה 1

 | יותופלקו | ד הנידמב .יכאפ [הנידמל | ך -. לשמ .יכאפ [ךלמל 2 | כ'אם .. ןושל ,ך היילכ ןושלו
 ּי .'רבאחיל טעימו ,ך הברה .ע [הברהו | עכפְד הצידב ,ךא'ָד [הצירב | [ךפ הברהו | א הברעו :פ ברע

 וסיעכה | ₪ ול ואטה [ןמז רחאל | [ םינויהב ,'ך ןיכוידב ,'ךעד ןי- :זך [םיכוידהב 8 | ₪ טעמו

 ,ּי'ָד ןיכוידב | ישבחפ"ל הברהו [טעיטו | פד הצידב ,'יא'ד [הצירב | אפ טעימ | ם ןהילע סעכו ,ץאְָד ותוא
 אטחשמ תוריהמבו הרצק ךרד ןיכלהמ תולזמה ויה ןושארה ידא אטה אלש דע ₪ .י'אחפ [ךכ | | סינוידהב
 | י הז [וגכ | [ַ רשע םינשל 4 | א רמוג וכולהש ,יַפ וכולה רמוג אוהש | ך תוניתמבו הכורא ךרד ןבביס
 /% בכוכ ןכו המח ,!ְך המח בכוכ ךכו המח ,1א המח בכוכו (הנבלו) המח ,?אָפ המה בכוכו המח ,ץזְד [המח

 /8 קדצ . . וכוליה רמוג אוהש ..שיו א קדצ . .רמוג ..שיו .?%א [קדצ --שיוו | ך המח בכוכ ,כ בכוכו המח

 .- ;,םינש רשע םינשל וכוליה רמוג אוהש . . שיו ,(יימב "יעו) בִֶד קדצ . . הנש הרשע םיתשל וכולה רמוגש . . שיו
 (ז] וכוליה) וכולה (כ רמוגש) רמוג אוהש . . שיו [הנבל -- שיו | * קדצ אוהו הנש בייל לזמ שיו ,ץָ קדצ
 , םוי םישלשל הנבל ,י הנבל אוהו םוי םישלשל לזמ שי :כְד הנבל (ח ןוגכ ,ך איהו) אוהו םוי םישלשל
 הנש םישלשל וכולה (א רמוגש) רמוג אוהש . . שיו ,ל יתבש . .ילל רמוגש שיו [יתבש -- שו* 5 | א ל
 ץוח | [₪ הנש םישלשל יתבש ,י יתבש אוהו הנש םישלשל שיו .כאחְד יתבש ("א אתבש ,'א יאתבש) אוה
 [י'א ןכוליה ןירמוג ןהש* | פ הגונ ,'א הגנמ ,כ"א הגונמ ,י הגונ בכוכמ .ץֶד הגונו בכוכמ [הגונ --ןמ [ פ יל

 | 5 יל ,ָך אלא ןכולה . .ןיאש ,ְל ןכוליה ןירמוג ןיאש ,כ ןכולה . . ןהש

 הציר ב הנוכנה 'יגה ןכ .הצירב םהל הברה 2 :  נ''חעו היננח ןב י"רל ןאכ ל''צו ,ורמא עשוהי 'ר תטשב אמח 'רו אנינח
 שבתשנ ספדנה .'יפבו) י'שריפב א'אב איבה ןכו א"יכו טייכ ריב 'יפבו ר''פד שרדמבו בו 'א א"יכב םגו ל"יכב איהש ומכ

 לשמהו ,(ןוקוידב אלו ןיכוידב םש ןכו .הכירב אָלו) הצירב םהל טעמ לשמה ףוסב ייגה ר"פד טוקליב םגו (הצידב
 תצורמ קוחשב הצירב םהל הברה 'וכו ול ברעו ךלמה תא הנידמה ינב וסליקשכ "יפו םהלש תואיסקרק יתבמ לאשוה
 ןינבכרמב ('םיכוידהב (ןהל הברה 'יסופדה 'יג םגו ךוידה 'ע ךורעב ה"כו) םהל הברהו םתאנהל םהל ןקיתש םיסוסה
 ןיאש היילכו הכמ ןמיס אוה ךכו םיכוידהב ('יסופדה 'יג ןכו) םהל טעימו הצירב םהל טעימ והוסיעכהשכ ןמז רחאלו
 ירו 'וכו לזמ שי (ןושארה םדא אטחש דע תורואמה ולתנש םוימ םיכלהמ ויהש ומכ) תוריהמב םיכלהמ תולזמה לכ
 ןמוי ןב תוריפ ושע וארבנש םויה ותואו םינש שלשל תושוע חוש תונב םגש ףיסומ ירופיצד ןנח ר"שב םסחנפ
 192 דצ איח רעכיברהאי עי'מב ללירב 'חה שיימ 'יעו ,םלוע לש היילכו הכמה התוא הי'בקה אפרי אובל דיתעלו
 87 רצ .היח מ'היבבו 188 דצ םש הימב המלש אסכ ןינעב הדגאבו) 122 דצ א'כ קלח ח"מב סעלרעפ 'חהו
 םיסוס העבראל תולגע ינש לעש הבובצ הבכרמ םיאיבמ ויה םיאישנ ינש ולא תולגע םיאישנה ינש לע הלגע אתיא
 םיסוסב םתוא ןישוע ויה אל דחאה 'וכו ביי וכו הנש לכב ךלמל היה תוימורדופיא המכ 'וכו ךלמל ןימורדופיא תושעל ידכ
 םיצר םביבס ויהו 'וכו םייושע םירוט ינש ויהו 'וכו וכרוא היה המכו 'וכו ןימורדופיאה םיצר ויה םירוחב אלא
 תגהנה הלשמנ םינויה ירפפב םגש 127 דצ םש סעלרעפ 'חה ריעה דועו ,'וכו םויב םימעפ הנומש םיצרהו םיסוסה
 לי'צו וכו סוכרפהב ןיצר ןיסוידנה ינש זי רומזמ םילהת שרדמ עייעו ..תולזמה ךוליחל תוצורמ עבשב תולגעה
 יוכו םהל טעימו 'וכו ןמז רחאל םיכוידהב םהל טעי מו "וכו םהל הברה יטיש יניב הגומ ל"יכבו ,(סומרדפהב
 שרדמב גייר אחסונה הניש ןכו יתנייצש ומכ םירפס בורב תאצמנש "יגה יפכ ההגה איהו ,םיכוידהב םהל הבר הו
 הברה שיילזו י'שר סירג ךכש בתכו א'אב הגומ ןכו ,(ןיכוידהב ןהל הברהו 'וכו ןיכוידב ןהל טעימ) יקינולאש יד
 תוחילש ושעיש הרצק ךרד סהל ןתנש ןיכוידהב ךרדה תא סהל טעימ רהמ תוחילש תושעל םהל הוצ הצירב םהל
 ןתנ ןיכוידה םהל הברהו רהמ וכלי אלש הצירב םהל טעימו םהילע סעכ ואטחשכו יאדמ רתוי ועגיי אלש תחנב
 אטחשמ הרצ ק ןכרדו [תולזמ לש] םכולה היה םדא אטחש םדוק ךכ רתוי םעגיל ירכ הקוחר ךרד סל
 'נ תשוריפו וז 'יג י'פעו ,ספדנה ריב ייפב 'יעו וכו לזמ שי ןכל תו גני ת מ ב וכליש הוצו הכו ר א ךר ד םהל
 אלו י"כ לכב אתיל וז הפסוהו 'וכו הרצק ךרד ןיכלהמ תולזמה ויה ןושארה םדא אטה אלש דע םיסופדב ףסונש
 ןיכוידה חרוטה ינפמ הכורא ךרד םחינה אלש 'וכו ןיכוידהב םהל טעימו וז 'יג י'פע טייב רי'ב 'יפב שרפמ ןכו ,טוקליב 'קתעוה
 ארבנש םדוקש ןנינת ןכו םיכוידהב םהל הברהו תולזמה וקל סדא חרסש םוימש ץראהו םימשה ולכיו יוה נוי 'לב ךרד
 וכו חוש תונב תוריפה ןילשבתמ תולזמה ךוליה 'א םויב תוריפה ןילשבמו תחא הצירב ןכוליה ןירמוג תולזמה ויה םדא
 תביתכ תודואו .תולזמה רחא ךלוה ןלודיגש תוריפה לע הכמה אב ןכ לעו ןיכוידהב םהל הברהו תולזמה וקלו םדא חרסשמו
 ה םהילע סעכש איכוטנא ינבל עריא ןכו .'וכו והוסיעכה ןמז רחאל 8 :  ינקויד 'ע סיורק לצא פעל 'יע ת"לדב םיכוידה
 תעבשמ בכוכ .לזמ שי : 48 דצ עססינכיילגסגינעק רעלגעיצ 'יעו הצירה קוחש ינימ לכ םהמ ענמו סוילירוא סוקרמ
 ןמקלו עיקרב לזמ ול ןיאש ןומיס 'ר רמאמב ךומסב ןכו ,ייפ ביח גימב ייעו (?בכוכל כ'ג וארקי לזמו ,תכל יבכוכ
 /רכו ןיכלהמ תולזמה ויה 'וכו אטח אלש דע ךכ ןאכ םיסופדה תפסוהבו 'וכו ול ריאמ היה קרצ לזמ (ג"מפ) ב"מפ
 וכו תולזמ בי תכלהמ הגונש רמאמה ףוסב 'יסופדב תפסותינש הלאשב ןינעה תולזמ ב"יב לפונש ("לזמ ןושלבו
 תספדנש אתיירבב סשו ,'וכו לזמו לזמ לכ לעו עיקרב יתארב תולזמ רשע םינש 'ב ב"ל תוכרב ןכו ,'וכו לזמ לכ
 רעד ורפסב ץראווש איר יחה שיימו 244 דצ ג'ח ץנוצ יבתכב ייעו ,גיכרת מירפפ 'ד) ןטקה לאומשד אתיירב םשב
 העבשו (ויפ א'ררפ 'יעו) וכו עיקרב ןרידסה ה"בקה ארב תולזמ רשע םינש אתיא (21 דצ רעדנעלאק עשידוי

 ) עיקש, \(הק6מ]6ם%0ז. ?) 2]ם06. ) 4.

 א



 וה וו 0 יש יש ה א

4 
 4 ו.

 - מ ו 0 ו ו
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 ב יטבמאל רזעילא 'ר רמא (ד חכ ילשמ) "וגו ףסכמ םיגיס ונה חתפ אנינח 'רב אמח י'ר
 םיסוקסויד תכאלמ החיה אל םימ האלמ איהש ןמז לכ ,םיאנ םיסוקסויד 'ב הב היהו םימ האלמ התיהש
 םלועב והבו והת היהש ןמז לכ ךכ  .םיסוקסויד תכאלמ תארג הכותמ םימה רעינו הקתפש ןויכ ,תארנ
 ףרצל אציו םימש תכאלמ תארנ םלועה ןמ והכו והת רקענש ןויכ .ץראו םימש תכאלמ תארנ אל
 5 :'ונו ץראהו םימשה ולכיו םילכ ושענו (םש םש) ילכ

 ג יתש היבקה לטנ ןנחוי 'ר רמא ,ומלוע תא היבקה ארב רציאכ [וגו ץראהו םימשה ולכיו]
 ,תוחור 'דל 'ד רמא אנינח 'ר ,םלועה ארבנ ןהמו הזב הז ןכתפו נלשלש רחאו שאלש רחא תועיקפ
 'רב עשוהי 'רל לאש תומצע קיחש סונירדא : הטמל 'או הלעמל 'או [תוחור 'דל 'ד 'ו רמא אמח 'ר]
 ןכ רשפיא היל רמא ,אמח 'ר רמאד אוההכ היל רמא ,ומלוע תא היבקה ארב רציכ היל רמא אנינח
 10 השעמ ךכ ול רמא ,םורדלו ןופצל ברעמלו חרזמל ךרי טושפ ול רמא ןטק תיב ךוחל וסינכה ,אהמתא

 :'6 ביי סננס ייע 6/ : '9 "יס  ז"פ סבכ לכדעב ייעו ,'ד ס''כ ילשע יכיכמ 'קלי ,'קקפפ יכ ילטע יקל ,ז"ע כ עוקלי 1

 ,(ילשמ) יכ?אפ בקעי ןב =, [רזעילא | מ ילכ ףרצל אציו [וגו | ך ל ,מפ הנינח . . ,א אנינח רב 4, [אנינה ירב 1
 ,וכפ [היהו | מ 'ל התיהש 2 | 'א יטבגאל . . ,ָך יטבמאל לשמ .םיעכ"אפ [יטבמאל | 7 בקעי 'ר םשב
 | !א תואיקסויד ,י םיסקסיד .?א ןי .שעזח םיסוקסיד ,כ ןיד [םיפוקסויד | ןע 5 .מיכאפד ינש [ב | מעאְד ויהו

 ,1ּוְד [תארג 8 | (םש) י ןיסוקיסיר ,י םיסקסיד :%א ןי- 4, םיסוקסיד .כ'א ןיסוקסויד | מיכא'ָ התיהש [איהש

 [הכותמל | ף םימ | ך הקספש ,'א החתפש ,'י הקתופש ,מ (סש) יכאחפ [הקתפש | (סש) 'יכאפד תיארנ

 ,י םיסקסיד ,?א ןיד ,[] םיסוקסיד ,מ ןיסוקפויד | מ (םש) יכאך תיארנ ,!ו'ך [תארנ | |" הכותבש

 | מ (םש) יאְָד תיארנ 4 | ך והבו והת םלועה .מיאפ [םלועב והבו והת | מ (םש) יא התיהש | (םש) י ןיסוקופיר
 [םלועה ןמ | פ רענינ [רקענש | פ 'ל ,ו רחאל [ןויכ | ('ו תארנ ץראו . . תכאלמ התיה אל) א יל ץראו | ל 'ל [תכאלמ**
 ,י [ושענו 5 | פ םלועה .מיכד ץראו םימש ,א [םימש | מ (םש) יכאְָד תיארנ ,'י [תארנ | כ םימה ווקי רמאו

 | 'א ₪ "תכד מ (פש) יכ ₪ ינש .?אְד ₪ דיהה /פ [ולכיו | א םילכב ,ש םילככ | מ (םש) יכאפְד ושענ

 ,עזח [דחא | אח תויעקב ,ך תויעיקפ .רעכפ תויעקפ 7 | ?א ינש | דציכ 6 | מא יל ,(םש) יִכְד םאבצ לכו ['וגו

 ,םא [אנינח | כ ןנתנו [ןכתפו| | ?א 'או .עכ!אפ תחאו ,ל 'חאו [עזה דחאו* | ?א 'א .עכ'אפד תחא

 ,לפ אנינח 'רב ₪ יל אמח יר* 8 | ב םלועה .כאחפְד םימשה -. [תוחור | כ5פד עבראל עברא | ₪7 הנד

 עברא (2כ השש) שש ,?אפ 'דל 'ד שש יל ידל יד 'ו* | ל יל [כאפדיל רמא* | ל ל ,ך הנינח רב .א ..רב

 ,שחפ [הלעמל | כ'אפד תחאו .?א [או | ל ל .2אחפ םימשה .. [ך תוחה* | ל 'ל ,כְד עבראל
 ,'כ?א [סונירדא | ך ןטמלמ .כא ןטמל .שחפ [הטמל | .כ'אפְד תחאו .?א [או | ד ןלעמלמ ,כא ןלעמל
 | כפ ול | | א היד :כ איגנח 9 | כא ןב .ך רב .פ [רב | 7 הילאש ,כאפ [לאש | 'אְד סוניירדא
 ךותל 10 | כ ךכ | כפיל | ד .. רב ,כפ אגינח 'רב ₪ [אמח 'ר | אפ איההכ | ₪ ול | ב םלעה

 | אד היה ₪ :פ5 [ןכ | כפ ל | פ ןופלו | אפ ךייי | אד תיבל :פ [תיב

 רמא םש ןיבוריעבו ,'וכו םימש יהבג וינפלש ארקמב םשו 'וכו הדמ ץראמ הכורא בויאב רתוי שרופמו ,דאמ ךתוצמ
 בויא ורמא 'וכו ושריפ אלו דוד ורמא 'וכו ךתוצמ הבחב 'וכו הלכת לכל ביתכד יאמ רמ רב ירמ שירד ארסח בר
 הייכ ל"יכב ומכו ,ני'חעו בקעי ןב א"ר אוה  .רזעילא 'ר רמא 1 ;  שייייע וכו ץראמ הכורא ביתכד ושריפ אלו
 בח תייהגאו 78 דצ מי'הדב 'יעו י'ב רזעלא 'ר אתיא 'א א'ייכב קרו ,רזעילא 'ר ילשמ יקליו  כ'יכו יב א'יכו פ"יכו םיסופדב
 ליעל י"מב 'יע .הב היהו 2 : סקסד 'ע ךורעו יטבמא 'ע ע"ומ ייעו ('םילכו םדא תציחרל דחוימ ילכ .יטבמאל 8
 יוו דיויב הביתה .תביתכ תודואו ,ה''ק דצ בח עגערטייב שקז 'יעו (*תוטלוב תורוצ .םיסוקסויד :ול היהש הדב 48 דצ
 , ריב 'יפב 'יעו םיאצוי םימה ובש יטבמאה בקנ חתפש .הקתפש ןויכ 8 : 90 דצ א"ח סורק עי'יע כ"'יכו ייסופדב כ"ג איהש
 וכו םימ ןיקתופ 'א חיי תבש ילבבבו הניגל םימה תמא ןיקתופ 'ד 'ג איפ תבש 'שורי ןכו החתפש ומכ הקתפש 'יפו
 : ןיחתופהו ןיקתופה ביפ ק''ב אתפסותבו חתופ היהו קתופ היה ז"'טפ שיר ןמקל גי'ח ןכו ,סי'ד 'יעו ןיחתופ םש י'שריפו
 דצ יאכ דיי "יס דיפ ויד רידמבב אתיא ןכו .דציאכ 6 :("םילכ ושענ ילכ ןושל ולכיו שרוד | .םילכ ושענו 5
 והילא 'פסב םימעפ הברה הביתה תביתכ ןכו דצ הז יאכ םש דועו (תובית יתשב םש בותכו) םינפה םחל ןירידפמ
 ב'יפ שיר ןמקל (*הכירכ תארוחב ןכו ,םירודכ .תועיקפ יתש :רציכ 'ע שייהעו  ל"תמע ייעו שאמר .'צוה הבר
 ארוביק 'יפו (סי'דב 'יעו) תו יע ק 5 ירייש איבה 'ה עקפ 'ע ךורעבו תו עי קפ ירויש 'ב טייק .ק"בבו ימג לש תעקפ
 תא ה'בקה ארבש העשב בר רמא הדוהי בר רמאו אתיא םש הגיגחבו ,888 דצ ןעמאננעצנאלפ ףעל 'יעו תימראב
 4 דצ ליעל תודגאה ייעו ,'וכו ודימעהו ה"בקה וב רעגש דע יתש לש תויעקפ יתשכ ךלוהו ביחרמ היה םלועה
 לטנ 'וכו םימו שא 'וכו םימש 81 דצו ,'וכו רמאי גלשל יכ ןלהל שריפ ןכיא 'וכו שריפ אלו 'וכו ארב תישארב
 וללכנ םהבש דבל גלשו שא ןאכ רכזש תייפיב ריעה רבכו :םש י'מב שיימו 'וכו הזב הז ןכתפו םימו שא ה''בקה
 דצ א'ח תייהגאב םג 'יעו תודופיה 'דל ןווכ תועיקפ 'ד רמואש אנינח 'רו 'וכו ןתעברא תודוסיה תויכפה ידדצ לכ
 םלכו 'וכו והבו והת התיה ץהאחו 'פב ורמאנש םירבד הששל ותנווכ תועיקפ 'ו רמואש אמה ירש רעש םשו 7
 שא לש תחא 'יא עקפ יִעב לבא ,ךתפ 'ע ךורעב היכו .'וכו דחאו שא לש דחא 7 : 8 דצ ליעל 'יעו האירב םהב 'תכ
 : נ'חעו תוחור יתפסוהו ירל יד '\ 'א אמח 'ר ןוילגב םלשוהו תוחור 'דל דע רסח לייכב .אמה 'ר 8 :ני'חעו וכו תחאו
 רמוא עשוהי 'ר 'וכו ארבנ ותיעצמאמ םלוע רמוא רזעילא 'ר אתיא 'ב די'נ אמוי אתיירבב .אמח 'ר רמאד אוההכ 9

 םש אתיירכא ןאכ גילפש עמשמו ,א'י 'יס ב"יפ ןמקל .עייעו וכו רמאי גלשל יכ רמאנש ארכנ ןידדצה ןמ ם
 ירש שרפל ךיראה ת'יפיבו ,'וכו ברעמלו חרזמל תוטושפ לוכיבכ וידיו היבקה ינפל השעמ ךכ עשוהי 'ר םייסמש יפ

 ') 40001. ?) 00080. ?) םיִלָּב %) א.
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 רמא יששה םוי רקב יהיו ברע יהיו : (בי המ היעשי) יתארב הילע םדאו ץרא יתישע יכנא תוירבלש די
 ןומיס 'ר רמא יששה ,םלועה תכאלמ הרמגנ הבו שרוק לע לוחמ ןיפיסומש הריתי העש וז ןדוי 'ר
 שא :רחא ןיינמ ןינומ ךליאו ןכימ םלועלש ונינמ םינומ ןאכ דע .השעמ שתימ אב

 י השרפ

 < ,םיסוקיס שי לכל (וצ שיק םילחת) יונו ץק יתיאר הלכת לכל יוגו םימשה ולכיו (א ב א
 < הכורא הרותה וז וז וזיאו ,םיפוקיס ול ןיאש רחא רבדמ ץוח ,םיסוקיס םהל שי ץראהו םימשה =

 = ?'ונו םימשה ולכיו ינש םימש תכאלמ וז ץק יתיאר הלכת לכל איד ,(ט אי גויא) הדמ ץראמ
 - ,ל'כ "ק ע"יק סילסס יכיכמ 'קלי ,ס"עסס | יכ .סילספ יקלי 4 || : (' ז"יטק) ג"כפ יסנכ ספקיפפ ,זיע כ פוקלי

 , י : ס'יפ ס"כדפ ,'6 ליכ ןינוכיע 'יעו

 = =[ איה וז הריתי 'ה .א איה וז [וז ל | ל וגו [יתארב --- םדאו** | '(םש) י - ביתכד .יכאפְ - 'נש [יכנא 1
 ןכ לע .א יששב ,כחפ [יששה | 'אפ םלע | אפ שדקה ,ישדוקה .כד שדק | שמ הנושאר [הריתי

 = לכב שתימ 'רב ,ף םירשעמ שתימאב [השעמ -- אב 8 | (י ישישה ביתכ ןכ לע ןומיס יבר רמאד) ְך יששה ביתכ

 < | ןח ןאכ דעו | י'א יל ,ך אתרמ רב ,'א תישארב השעממ ,ש השעמ תלחתמ ,[זָך םישעמ תלחתמ ,כ סוי
 .,ם ןינמ ,יכ [ןיינמ | יכאפ ןאכמ | יותיירבל /ח ןיינמ ,!ךכ וניינמל .אָד ונינמל .פ [ונינמ | ןינומ
 =, [לכל | כאד סאבצ לכו ץראהו ,פ ['וגו 4 | (כ םילבויו תוטמש םישדחו תועובש .-,) ל דחא [רחא ** | אך ןינמל
 | ע םיפוקפ .מיכא ןיפוקיס | מ יתיאו [שי | לפְד דאמ ךתוצמ הנחר ,'א [וג | מאפְד - גיתכ
 =, [הכורא | ?אפ הז (ם הזיאו) הז יאו ,כ'א וז וז יאו | מ םימשה ,יפְד ץראו םימש ,כא [ץראהו םימשה 5

 | טכאד ץראו םימש ,ףפ םימשה | 'א הז | יכאְדך םי ינמ הבחוו ₪ ,מ [הדמ | םיאפד =. 'נש

 == ליכב ןמקל ןונגסה ןכו ,יטבמא ןמ יד ט'כ גיפ םיחספו 'א ו ג'פ תבש 'שוריב תויטבמא ומכ ('יקיד ןמ תויקיד
 =  תועטבו ןויקיד אוהו 'ויקיד יגה זייט יר ר"פד טוקליבו ,ולש (?ןויקיד עובתל ייגה י'פ ןמקלו ,ידיד יקיד עובת ה"מפ
 םדאו ירקית לא שרדה תנווכש לינ .יתארב הילע םדאו 1 :וז הלמ ואיבהש ןילמה יכרעב ל''צו פויקיד א'רפפ 'דב
 == תוכלמו ,חרזממ ריעה ימ היי'דב 16 דצ ליעל י'מבו שייייעו ךיתחת םדא ןתאו הילע ירק י"פ ןמקל ומכ םודאו אלא
 איח א'הגאב םג 'יעו 'וכו תעבות איהש החבשב גילפה לי'בשרו (ןכ 'יגה וניש אנליוו 'דבו) םיימורה תוכלמ וז ץראה
 יששב תפסותינש א'הה י'ר שרודו 'וכו ישילש םוי .ינש םוי יכש ומכ ישש םוי 'תכ אלו .יששה םוי = : 87% דצ
 ולא 'הל תבש יעיבשה סויו ןכ ןדוי 'ר שרוד םש היייספבו ,'ןכו הרמגנ הבו 'וכו ןיפיסומש הריתי העש לע זמרל
 < ןכו יעיבשה םוילו יששה םויל הנמנ וז העשו ,םלוע לש ותכאלמ הרמגנ ובש שדוקה לע לוחמ םיפיסומש העש וז
 = (ניחעו םש "גה ןכ) הנוש אר הע ש תובוהל הריתי איה יששה םוי ספדנה ר'ב 'יפבש ינשה 'יפב שרפמ
 .חכו הזכ ל"א יעיבשה םויב םיהלא לכיו ותמ 'וכו הילאש 'ר י"פ ףוס ןמקל 'יעו ,תבשל חנושאר ישש םויל הנורחא
 < טוחכ וב סנכנ 'וכו ה"בקה לכא שדוקל לורמ ףיסומ אוה יוכו ויתע אלו  ויעגר אל עדוי וניאש ד"וב ייבשר רמא
 בטומ תרותה תא ןילבקמ םא תישארב השעמ סע הבה הנתהש דמלמ ל"רא ןאכ דוע אתיא 'ב א"יכבו ,הרעסה
 < םש יישריפב ייעו 'א 'ג זיעו (סייד ייעו) 'א ח'פ תבש י'פע הפסוה אוהו ,והובו והותל םכתא 'יזחא ינא ואל םאו
 < ןאבש ליינ כיייכו חיייכו פ"יכב ןכו ליייכב ונינפלש 'יגה יפל .יששה 5 :'א 'יס תישארב אמוחנתבו ת''הע ושוריפבו
 הרמגנ הבו שדקה לע לוחמ 'וכו וז יוכו ןדוי 'ר רמא ק"דרב םג אבומ םיסופדה 'יגכו ,ןומיס 'ר לש שרדה ליחתמ
 ,א ב ליר 'א וילע בותכו קחמנ א"ההו ה ב ביתכ לייכב .השעמ שתימ אב 8 :יששה בתכ ןכ לע םלועה תכאלמ
 בייכב ש תי מ אתיא ןכו פייכב שתימאב 'יגה י'פע סג תמייוקמ וז 'יגג ,אש לוח יטיש יניב שרפמ שתימ תלמו
 ליזרדב ןכו ששת ןושל י ש ש ה שרוד ןומיס 'רש ליינו ,השעממ 'א א''יכבו ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפב ה ש ע מ תלמו
 "יעו) ללע לעפמ לעימ ,סמח לעפמ םחימ ,בבס לעפמ (טיכ '\ א'מ) בסמ לקשמ לע אוה שתימ םשהו ,וחכ ששת
 שרדו ,'וכו םינומ ןאכ דע ליזאו שרפמדכ תישארב השעמ שתימ אב ובש םוי יששה סוי שרודו ,(184 דצ ןאמלאד
 "  דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו םלוע לש ונינמל ןינומ ןאכ דעו ןושאר םוימ ספדנה ר"ב 'יפב ינשה "יפב שרפמ הז
 "= 'ןאכמו טייכ רי'ב ייפב ה''כו א'ס 'יפבו ,םינש ךכו ךכב שדחל ךכו ךכב רחא ןינמל ןינומ ךליאו יששמ 'וכו ינש םוי
 תלחתמ 'יגהו ,שוריפ ךירצ דועו ת'פיו כ"'מב עייעו (כ'יכב פסונ ןכו) תולבויו ןיטימש םישדחו תועובש ןינומ ךליאו
 "ה .ארומאו דאמ תשבושמ 'יסופדה 'יגו ,הרזה תירקיעה 'יגל תוהגה ןה תישארב השעממ םישעמ תלחתמ השעמ
 < ךאלמ יכו רע חיפ ףוסמ רסח כ"יכבש יתוריעה/ 66 דצ ליעל | .רחא ןיינמ : םוקמ סושב רכזנ אל אתרמ רב ןומיס
 "  םיהלא אריו  ןגיבתכד השרפ ןידהד האמדק אחתיפ ל"הזב סש ףסונ השרפה ףוסב ןאכו ,השעש ךלמל אלא 'וכו
 ..ןאכ דע רפסה תלחתמ ימא יול 'ר 'וכו םיהלא דנבכ חתפ אנינח ריב אמח יר 'שב :יול 'ר וכו השע רשא לכ תא
 "אוה ןידה השע רשא לכ תא םיהלא אריו רבד רוקח וכולמי םיכלמ יב ינש םיכלמכ הלשמנש הרות דובכ 'וכו דובכ
 ":ותעב הפי השע לכה תא התפ אמוחנת 'ר הירתבו דאמ בוט הגהו השע רשא לכ תא םיהלא אריוד האמדק אחתיפ

 .  תונברקל יד ייפ ביפ רי"יוב ןכו (?רועישו הדמ .םיסוקיס שי לכל 4 :יט ישרפ יבו יא א"יכב .י השרס
 שרפמ לייכבו ,רמאמה עטק םש ךורעבו ,סקס 'ע עיומ 'יעו רכו ןיהה יצח םהיכסנו ינש 'וכו םיסוקיס יתתנ
 םימשה 5 :םש םילהת ע'בארב 'יעו שילשב לכו ןושל הלכתו ולכיו שרודש רשפאו ,ץק יטיש יניב
 הלחת שרפמו ,(87 רצ ליעל "יע) יד ומלועל היבקה רמאש םיסוקיס סהל שי ץראו םימש וליפא .ץראהו
 ולכיו 'יפו  ןמזב ץק הלכת לכל שיש שרוד רגוסה רמאמבו ,קמועו הבוגו בחורו ךרואב ץק הלכת לכל שיש
 רמאנ ךכל יווצמו לעופמ הכאלממו לכש םש א'רדפב ןכו ,רכו םימשה תכאלמ הרמגנש וטושפכ 'וכו םימשה
 תבחר דיפו ,הרותה וזו ותוא דומל ןיאש .דחא רבדמ ץוח :/זרהמ 'יפב םג "עו ץראהו םימשה ולכיו
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 ו
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 לכ אלמ יוחמת םהינפל םינכהו ןיחרואה תא ןמיזו הדועס השעש ךלמל אלא ,דאמ בוט תומה ךאלמ
 תא ךרכמ וניאו לכוא אוהש ימ לכו ,ול ברעיו לכאי ךלמה תא ךרבמו לכואש ימ לכ רמא ,בומ
 וניאש ימ לכו ,םייח ךאלמ ירה םיבוט םישעמו תוצמ לגסמ אוהש ימ לכ ךכ .ףייסב ושאר זתוי ךלמה
 איתדימ וז דאמ בוט הנה אבא רב ןועמש 'ר רמא :תומה ךאלמ ירה םיכוט םישעמו תוצמ לגסמ
 ן 5 :האיבהל ךיא דקש אלא .איה הבוט תונערופה תדימ יכו ,תונערופה תדימ וז דאמ בוט הנהו בוטה
 'ר םשב אנוה 'ר ,הלטב אל הרימ דננכ הרימ ,ולטב תודימה לכ אבא רב ןועמש יר םשב ןומיס 'ר
 בותכה רמא ךכיפל ול ןירדומ הב רדומ םדאש הדימבש ה"כקה הפצ םלוע לש ותיירב תליחתמ יסוי
 בי ןומיס 'ר םשב [היקלח 'ר סחניפ 'ר .הנינח 'ר םשב הל] ימא ןינבר לכ :הדימ בוט הנה דאמ בוט הנהו
 ןסהשע רשא לכ תא םיהלא אריו היה ןירד תויתוא ןוניה ןידד תויתוא ןוניה ,םדא אוה דאמ אוה
 גי הנהו .םימש תוכלמ הז דאמ בוט הנה שיקל ןב ןועמש 'ר רמא :םדא בוט הנהו דאמ בוט הנהו
 תויקיד תעבות איהש אלא .אהמתא דאמ הבומ ץראה תוכלמ יכו ,ץראה תוכלמ הז ראמ בוט

 יסבכ .סכיס ,'פ 35 סיכדכ ,'5 +5 ןיכדסנפ "עו ,'כ 'ס סעופ 6 = : 6 ם/'5 ןיכלסנפ ,(דיי 'ל) דקטנ 'פ יסככ סכיפ 5
 סבכ וסימס כדס ,'3 "קס י"פ סנכ לבדפב ," "ס ע"פ סבכ סועט ,דיי יס סכסו גי" "כ סכ סעוסנס ,עוכלסו (בי'יכ) ס'כ 'יספ
 יס ספליכע ,'3 בי" סלינע ,'ל 'ק ןיכדסנפ ,סט סעופ ,'6 יי 0/פ סעוק 'טוכי ,נ"פ סעופ לתפקופ זי ל"פ סטוק 7 :ליפ
 ס'יכפ סנכ סועט ,עילפ יפבכ (פקיספ ,(יפ כ'יפ) י"פ 5פקיספ ,ו'ק 'יפ ךסלעסכ יכפפ ,כ"פ קלעעד 'פמ ס'פ לסכיטד סלט
 /ז'כפ טייפ סייפ | סייפ טיפ ג"פ סבכ וסימס כדס ,'3 "יס סיפ 'ב יס ב"כ סילסס טכדמ | ,דייכ "כ ט"פ סנכ לרבדפב ,'ט 'יס
 : 3/5 ס") סיעש יכיכ) 'קני ,(ב"'פפ) דייכט יכ סיעשי 'קלי 10 | :60 75 ס''פ ליעל 8 |: 'פ עוז וסיכס יס

 ןייוחמת | א ןהל | א םיחרואל הדועס [ןיחרואה--הדועס | 5 ול -. [השעש | ך אהמתא דאמ א אוה [דאמ 1
 | י אל םאו ,ף ואל םאו [ךלמה--לכו | כאְד לכוא אוהש ,יִפ [לכואש | יי רמאו 2 | כא ןיאלמ ('א םיאלמ)
 [דאמ -- הנה | א ץיבשר ,?א ינמחנ רב שיר 4 | כא םייחה | ף לגפמש ימ | כאפ ושאר תא | א זיתי 8

 | יכאפ דאמ [דאמ -- הנהו | ₪ בוטה ןידה ,יבוט [בוטה 5 | ₪ בוט ,יכז] בוט הנהו ,א בוט הנה

 לע דקש ,ןִד םשה דקש .פ דקשי ,ךכ'א [דקש | כא דאמ ₪ [איה | | כא תונערופ |  י'א יונערופ
 הערה לע י'י דקשיו 'תכדכ = [האיבהל | 'א ל ,יאפְד ךאיה [ךיא | יד תונערופה לע דקוש ,'א הערה
 .אחפ [בותכה רמא | - יל [ול* | כלא ףסוי 7 | ₪ אנוה בר | י הדמב [הדימ דגנכ | א הדמו 6 | ף וגו
 וז ,פ הדמ בוט [הדימ -- הנה | כא בוט (א הנה) הנהו [דאמ -- חנהו 8 | ָך םימכח ורמא ,5 הי'בקה 'מא

 דאמ בוטה . .וז ,א תונערופ תדמ וז דאמ בוט (?א הנה) הנהו בוטה תדמ וז ,ץזְד תונערופ תדמ וז ,'ך הבוט הדמ

 [היקלח -- הל* | כ'אד ירה .*אפ ןירמא | כד ןנ- אפ [ןינכר | כאפד ל ,ל לוכו [לכ * | כ תונערופה . .וז
 ,כאפ [ןומיס ר םשב | ל ל ,כאדפ היקלח 'רו סחנפ (ך יברו) 'ר ידיא רב (כַאָד אנד) הנינח 'ר . .הל
 ןוניח :פ ןידד תויתואו ןידד תויתוא ןה [ןידד -- ןוניה | פ 'ל ,כ ןושארה םדא אוה דאמ [םדא --אוה 9 | ך יל
 ןידד איתא ןוניה /1א ןידד איתא ןונייה ןידד איתא ,"* ןידד איתא ןידד איתא , ןידד איתא ןוניא ןידד איתא
 ,ך םדא הז [םדא בוט הנהו | (פ 'ל דאמ --- ד"חה) ל 'וגו [ך דאמ בוט הנהו* 10 | דיהה | 18 ןידד איתאכ
 | מ (ש) יכאד וז ,י [הז | ם (היעשי) יִכ בוט הנהו ,י בוט הנה ,ף בוט [דאמ הנה | כא 'ל ,פ םדא דאמ

 הבוט [תעבות | א איה הבוט ,(םש)יבט | מ (סש)יכאפְד וז ,י [הז 11 | םיכפ דאמ |דאמ -- הנהו

 | ירעד וויקד .ייויקד | עלע
 בותכ ל"יכב .אבא ןב ןועמש רי'א 4 :  ןוילגב ל"יכב בותכ תומה ךאלמ ירה דע רמאמה לכו ,יתהגהו יעמש 'ר אתיא
 .דקש אלא 5 : אבא רב יעמש 'ר ישב ןומיס 'ר רפסה ףוגב אתיא ךומסבו ,אבא ל"ר 'ב הגומ יטיש יניבו אח א
 םא רמא תונוש ןיטישב םש שרדנו ,הערה תא ילע איבהל ךיא ה"בקה ךקש דקשנ ביתכ ןייש דקשנ םש רייכיאב
 דקשיו ביתכד יאמ 'וכו אדסח רי'א םש ןירדהנסבו ,שייייע וכו הנצב ןיקול ןה ירה תבט תפוקתב ןתוא הלגמ ינא
 תולג םידקהש לארשי םע היכקה השע הקדצ יוכו (ד"י 'ט לאינד) וניהלא 'ה קידצ יכ ונילע האיביו הערה לע 'ה
 םש א"ס 'יפהו ספדנה רי'ב 'יפבש םישוריפה ינשב 'יעו וכו םתנשונול םינש יתש םידקהש רמא אלוע 'וכו והיקדצ
 ארזע יודיוב 'תכ ןכו האיבהל ךאיה דקש רמאמה ליחתמ םשו א"יכו טייכ רי'ב 'יפב אוה רחאה שוריפב בברועמש
 דוקשיו יוה םש םייפמו 'וכו עיגה אלש דע לארשי ולג םינש 'ב אצומ תא וכו קידצ יכ 'וכו דוקשיו (םש הי'כ)
 וכו ד ק ש ונינפלש 'יגה קיודמו ,הנמז םדוק האיבהל דקשש ונמע הקדצ השע ונילע איבהש תוערב וליפא יוכו
 ףא ףסוי בר רמא םש 'מגבו ול ןידדומ הב דדומ םדאש הדימב םש הטוס הנשמ .ולטב תודימה לכ 6  :נ"חעו
 רמאמה 'יפבו ,ד"'ב תותימ עברא וקספש הליטב הדימד גיעא םש 'יפו ליטב אל הדימב הליטב הדימד בג לע
 שבתשנ ספדנה רי'ב 'יפבו  ,שייייעו םלועה ארבנ ןהבש תובוט תודמ יישריפ ולטב תודמה לכ ת'ייפיב איבמ ונינפלש
 םימותס תישארב תדגא ימל ותמדקהב אנליוו םהרבא 'ר בתכ הז לעו) 'וכו ןהבש תודמ םיעבראו העשת תודמה לכ
 רי'ב ייפב בותכ היהש הארנ תייפימו ('א ד"מ םילעפ ברב 'יעו ותנוכת דע אובאו והאצמאו יתעדי ימ וירבד דאמ

 רפסמב ת"רה תא רתפל ועטו 'וכו ארבנ ןהבש (תובוט תודמ ת"ר) טימ תודמה לכ םירפוסה וא םיסיפדמה +
 אנוה ירש יסוי 'ר = .יסוי 'ר םשב :7 דצ א"ח ץיוורוה מחר 'חה ל"והש אתקיתע אתפסות 'יעו םיעבראו העשת
 ל"יכב ה"כ .םלוע לש :800 דצו 275 דצ גיח א'הגאו 'א ג"ק י"הבמ ייעו ילבכה ףסוי בר אוה ומשב רמוא
 לכב המ טיפ תוכרב שרדה ןכו  .הדימ בוט 8 :יתהגהו ול תלמ טמשנ ל"יכב .ול ןידדומ 7 :ןיטיש ינשב ןאכ
 תדמב ןיב 'וכו הדמו הדמ לכב ךדאמ לכב ביל 'יפ ןנחתאו ירפסבו ,ךל דדומ אוהש הדמו הדמ לכב ךדאמ
 של 'ר ישב 'מא ןינבר לוכו אתיא ל"יכב .'מא ןינבר לכ :ו'זרהמ 'יפב 'יעו תונערופה תדמב ןיב בוטה

 ש תויקיד 11 :26 דצ ליעלו נ'חעו 60 דצ ליעל "גהש ומכ יתהגהו ,הקחמנ איהש 'רנ לוכו ת
 ץובקהו ,ןויקד יע עיומ ייעו ןיד תויקד יטיש יניב ל"יכב ןוכנל שרפמ ןכו ,םהלש טפשמו ןיד | .תוירב
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 אלא ,אהמתא אוה דאמ בוט ערה רצי יכו ,ערה רצי הז דאמ בוט הנהו .בוט רצי הז דאמ בוט הנה
 תאנק איה יכ רמוא המלש ןכו .םינב רילוה אלו השא אשנ אלו תיב םדא הנב אל ערה רצי ילולאש

 ,ןירוסיי [תדימ וז דאמ בוט הנהו ,בוטה] תדימ וז דאמ בוט הנה אנוה 'ר רמא :(ד ר תלהק) 'ונושיא ח
 רמוא המלש ןכו אבה םלועה ייחל םיאב תוירבה הידי לעש אלא ,אהמתא דאמ הבוט ןירוסיי תרימ יכו

 אבה םלועה ייחל םדאה תא האיבמ ךרר וזיא הארו אצ תרמא (גכ ו ילשמ) רסומ תוחכות םייח ךרדו 5
 < | לכו ,םנהינ ח דאמ בוט הנהו ןדע ןנ ז דאמ בוט הנה הריעז 'ר רמא :ןירוסיי תדימ וז רמוא יוה ט

 < | לכרמא ,וחתפ לע רצוא הנבו םילעופ וכותל סינכהו סדרפ ול היהש ךלמל אלא ,אהמתא דאמ הבוט םנהינ
 < = ךכ ,רצואל סנכי לא סררפה תכאלמב רשכתמ וניאש ימ לכו רצואל סנכי סררפה תכאלמב רשכתמ אוהש ימ
 < = ?םגהינ ירה םיבומ םישעמו תווצמ לגסמ וניאש ימ לכו ,ןרע ןג ירה םיבומ םישעמו תווצמ לנסמ אוהש ימ לכ

 = 75יִכו ,תומה ךאלמ הז דאמ בוט הנהו ,םייח ךאלמ הז דאמ בוט הנה קחצי בר רב לאומש 'ר רמא!0ו

 יק םועט סעוסנס ,'פ ייכ ל"'פ סבכ םועע ,'5 'ס םוכככ ,5'3 ייפ ןכספסו יכפס ,י"פ טדסבד 'כע וכפי ספליכמ ייפ 4
 \ :סי'פפ סבכ וסימ5 כדק 6 | :'3 "ק "5 סילסס טכדע ,יס

 - | א יל דאמ | ליל איל עו [י'אד ערה* | ?א ער | יזךפ דאמ [דאמ -- הנהו | ' בוט הנהו ,₪ דאמ בוט הנהו 1
 - [י ןמ] דילוה אלו ,ןַך ותב תא אישה אלו ןב . . אלו [םינב דילוה אלו | 'אפ ילוליא ,ך ילוליאש 2 | יפד יל ,א [אוה
 = --חנה | פ הנינח 'ר ,?א אנוה בר | והערמ [וגו 8 | א ןתנ אלו אשנ אלו םינב . . אלו ,יִפְד ןתנו אשנ אלו
 = יפ [תדימ וז* | ל יל .יחפ ראמ [אְד דאמ בוט הנהו* | .ל יל [בוטה** | ₪ בוט ,ילאז] בוט הנהו [דאמ
 < 'ד' [הידי | [ך בוט 4 | (ךומסב ןכו) פ ןירוסיה א ןירוסייה ,ך ןירוסי .?א [ןירוסיי | ל יל ,יאְד תדמ וז

 ,לאח וז יא .'א [חיא | ?א אב [אצ 5 | | "א היע המלש ימא ןכו | א תוירבה ןיאב | | ןירופיה
 = ,יזְך בוט הנהו [דאמ -- הנה | אפְד אריעז 6 |  האיבמש ,א איבמ | [ך הבוטה ₪ [ךוד | פְד הזיא
 = "א םניהיג ,'אְד םניהג :ם [םנהיג | יאפ הז | ית דאמ [דאמ --הנהו | יאפ הז | "אפ בוט הנה

 = | חד - לשמ .יאפ [רלמל | ך ל .אחפ [אלא | ל ל [אחפד דאמ* | 'אחפ בוט 7 | (ךומסב ןכו)
 = וניאש [רצואל -- וניאש | יפ רשכתמש ,?א רשכתמ אהש | אך ל [י'אפד ימ* 8 | אח רמאו | יא הכותל

 = םאו [םיבוט -- לכו | יאפ ןדע ןגל סנכי  [ןדע -- ירח | תוצמ 9 | א הייבה 'מא ₪, [ךכ | י סנכי לא רשכתמ
 ". . ו'א םנהיגל סנכי [םנהיג ירה | - םישעמבו [אך םישעמו* | אד תוצמ ,) תווצמב [תווצמ* | יואל

 הנתו ,א בוט הנה [דאמ --הנה | אד רב ,פ 'רב ,?א [בר רב | כ יעמש [לאומש** 10 | %א םניהיגל

 | י'אפ ראמ [דאמ -- הנהו | ך'א םייחה | פ בוט ,יִזְד בוט

 = לאומשד הירב בר םילהת 'מבו ,רמא ןמחנ רב לאומשד יברד הירב הימחנ 'יגה םש תלהק 'מבו ,נ"חעו ומשב רמואה
 "| הירב ןמחנ 'ה 'יס י"פ .ןמקל 'יסופדב ןכו ,יבר וא בר ראותה לייכב ןאכ רדענ ןוכנלו ,(ןמחנ בר לי'צו) לאומש סשב
 " רב לאומש 'רד הירב ןמחנ 'א 'יס בילפ םשו ,"וכו הכז םא רמא ןמחנ רב (לאומשד הירב לייכב) לאומש ירד
 = ןמחנ 'ד יג א'פ תבש ישורי ןכו ,לאומשד הירב ןמחנ 'א 'יס ח'לפו ,(ןמחנ רב לאומש רב ןמחנ בר לייכב) ינמחנ
 < יהבמ ייעו ןמחנ רב שירד הירב ןמחנ 'ב ע אפ הליגמ 'שוריו ,ינמחנ רב שיר םשב ינמחנ רב שירד הירב
 .ונינפלש 'יגה יפלו ,םינינע ינשל בותכה שרדנ וירחאלש םירמאמבו הז רמאמב .דאמ בוט הנה 1 :'א וייכק יא זייק
 "וג יפלו ,וכופה אוהש הארנש רחא ןינעל 'וכו בוט הנהו וייוד ארותיו דחא ןינעל דאמ בוט הנה ושרד םיסופדבו
 הנחו םש תלהק 'מב אתיא ןכו ,ינשה ןינעל דאמ תלמו ןושארה ןינעל בוט הנהו ושרד (ני'חב עייעו) פ"יכו טוקליה
 (18 דצ ןמקל 'יעו ,םדא בוט הנהו דאמ בוט הנהו רמאמה תלחתב ףסונ סשו) ערה רצי הז דאמ בוט רצי הז בוט
 תלהק ימב .'וכו ילוליאש אלא :םש י"מבו שיקל ןב שיר רמאמב 68 רצ ליעל ייעו ,ייחב ןניברבו ק"דרב אבוה ןכו
 3% אלא אבוח ק'דרבו .'וכו איה יכ רמוא המלש ןכש םינ ב די לוה אלו 'וכו ילוליאש ךדמלל אלא םש
 = הנהו יוכו אריו 'יגה םש בי'מ םילהת 'מבו ,ני'חעו 'וכו המלש רמא ןכו ןתנו אשנ אלו דילוה אלו הכו
 "אלו השא אשונ םדא היה אל ערה רצי אלמלאש דמלל אלא בוט ארקנ ערה רצי יכו ערה רצי הז דאמ בוט
 תאנק איה יכ שרפמ ייכ רי'ב 'יפב | .'וכו איח יכ 2 = : ייחב 'רב 'יעו םייקתמ םלועה היה אלו םינב הנממ דילוה
 םינב דילוהלו תיב תונבלו השא אשיל השעמה ןורשכ תא תושעל םדאל אנקמש (ערה) ער רצי הז והערמ שיא
 .הנוב וניאו השא אשונ םדא ןיאו דמוע םלועה ןיא האנקה ילוליאש 'א ייס זיל ב"'מ םילהת ימב 'יעו ,ןתילו אשילו
 .שרדה אתיא ןכו ,יתמלשהו סייט ייע טמשנש לי'גו ,תדימ דע תדימ ןמ רפח ל"יכב | .'וכו תדימ וז 8 :'וכו תיב
 ונוה בר רמא קר אבומ ביש ייס מ"הונמב םגמא ;קידרב אבוה ןכו ,'בו 'א אייכו חייכו 'קליבו םיסופרב ותומילשב
 /הועה ייחל דע ןכו ןמ טמשנ 'בו יא א'יכבו ,'וכו תא איבמ ךרד וז יא םש 'גו ,ןירוסי תדמ וז דאמ בוט הנהו
 אלא 'וכו יכו ןירוסי תדמ הז דאמ בוט בוט תדמ הז בוט הנהו רמא אנוה בר סרוג ק"דרבו ,ןעלגב םש םלשוהו
 בשר רמאמב םש ירפסו אתליכמב .ב"הועה ייחל םיאב 4 :'וכו חאיבמ ךרד והזיא הארו אצ 'וכו ןירוסי ידי לעש
 האיבמש ךרד הז יא תרמא רסומ תוחכות םייח ךרדז 'וכו חוצמ רג יכ וכו ןינמ אבה םלועה 'וכו םירוסי ןיביבח
 = קידרב .תריעז 'ר רמא 6 | : ןירוסי (הז) ולא רמוא יוה (ב'הועל) בי'חוע ייחל םדאה תא (איבמש ךרד והזיא ירפסב)
 = חכו וכותל סינכהו 'וכו ךלמל לשמ יוכו דאמ בוט 'וכו יכו םניהג הז דאמ ןדע ןג הז בוט הנה אריעז ר"א אבומ
 .והיגה ןכו ,וכו ימ לכ ךכ ורצואל סנכי לא 'וכו ימ לכו ורצואל סנכי 'וכ) רשכתמ אוהש ימ לכ 'וכו רצוא הנבו
 .םירפסה ראשו ליייכב 70 דצ ליעל היכו .לגסמ אוהש ימ 9  :'וכו ורצואל סנכי לא 'וכו ורצואל סנכי םיסופד תצקמב
 ימ לכו וכו טעמו תוצמ לגסמ אוהש ימ קחצי בר רב שיר רמאמב ןכו וכו טייעמו (תוצמ) תווצמ ןילגסמ ןהש
 םיבוט םישעמבו תווצמב לגסמ וניאש ימ לכו ל"יכב אתיא הז רמאמב ךומסב קרו .ט'עמו תוצמ לגסמ וניאש
 לכו עי'ג ירח טעמו תוצ מ ב לגפמ אוהש ימ לכ אבומ ק"דרב ןכא ,ני'חעו טיעמו תווצמ לגסמ םש םג יתהגהו
 ןיא םגו ,הז ןונגסל דעס יתאצמ אלו ,םיסופד תצקמב והיגה ןכו ,םניהג ירה ט'עמו תוצ מ ב לגסמ וניאש ימ
 לייכב .לאוטש 'ר רמא 10 :ןילגסמ ןהש הידב םש ליעל י"מב 'יעו ט'עמו תוצמב ןייוצמ טיעמו תוצמב לגסמ שרפל



 דב אל א ₪ השרפ תישארב

 לע התימ הרזננ המ ינפמ רמא ןנחוי 'ר שיקל ןב ןועמש ירו ןנחוי 'ר ,המשל אלש ןתיישע תאצמנ
 ,(זי ב יכאלמ)םכירבדב י"י םתענוה ה'ה ה'כקהל םיסיעכמ םה םייח םיעשרהש ןמז לכ אלא ,םיעשרה
 םיעשר םש (יי ג בויא) זגור ולדח םיעשר םש היה היבקהל סיעכהלמ ןיקסופ ןה םיתמ םהש ןויכ
 םימחלנ סה םייח םיקידצהש ןמז לכ אלא .םיקירצה לע התימ הרזגנ המ ינפמ ,ה"בקהל סיעכהלמ ולרח
 5 'ר ,ונעניש ונייד (םש םש) חכ יעיגי וחוני םשו איה ארדהו ןיחוננ ןה םיתמ םהש ןויכ ,םרצי םע

 םיקירצל רכש ןתיל ,םיילפכב ולאמ ערפהלו םיילפכב ולאל רכש ןתיל רמא שיקל ןב ןועמש
 ושריי הנשמ םצראב ןכל ךכיפל התימ םעט םהילע ולביקו התימ םעט םועטל םיואר ויה אלש
 ךכיפל התימ םהילע ולביק םליבשכו םיקידצה תומל םיואר ויה אלש םיעשרהמ ערפהלו  ,(ז אס תיעשי)
 ן בוט הנהו דאמ בוט הנהו רועל ןב ןועמש 'ר רמא :(חי זי הימרי) םרבש ןוונש הנשמו

 10 םלועל היינהו םהל היינה םיעשרל הנישו ןיי ןנינת ןכ אל ,אהמתא דאמ הבוט הניש שי .יכו .הנש =
 ץ לאומש 'ו םשב ןמחנ :הברה הרותב עגיו רמוע אוה האמיק ןשי םדא שי אלא ,אהמתא

 ס''פ ןיכדסנפ 10  :זייע יכ עוקלי 9 :5 וע סנינס "פ 6 = :יי'כ עס יכיכע 'קלי ,סש סיעשי יכיכמ 'קלי ,סש בויס 'קני 1
 :'ס ייס 'כ סילספ טכרע ,(6/* 'ג) סטע לכס םס 'פ םכסק טכדע 11 :סי'ע

 [מיאד הרזגנ * | ל יל [ןנחוי * | יא ןמשל | (םש) י הייושע ,ך התיישע /מיא [ןתיישע | מ (םש) ' תאצמנו 1
 [םיעשרההש | ל לכש [לכ** | (היעשי) מ  ותומיש ₪  [םיעשרה ל |  מ'ך'א הרזג [התימ | רזגנ
 ,יאפ ד'הה | י ןויכו 8 | א העיגי ןושל .-, [םכירבדב | %%ְד תא = :י'אפ [םתעגוה | ד"הה | (םש) מ ןהש
 | ?אפ רזגנ [מי'אְד הרזגנ * | םיאפ ינפמו + | (םש) מ זיגרהלמ ולדח ,יא שך סיעכהלמ ולדח םש | :מְֶד ינש
 | םיא ןויכו | | א םרציב 5 | (ייעשי) מ ןהש [םיקידצהש | (עית) מ התימ לש רזג ,(םש) מ'ך הרזג [התימ
 [ונייד |[ ל יל [וחונ* | ייאש ,שאפד דיהה | מ סי /פ ןיחו .'א םי- ,ך ןיחנ ,ילא ןיחונינ

 | א לירא ,י שיקל שיר רמא ,ך רמא . . ירו ,(ייעשי) מ [רמא --'ר | ך ₪ המ /מאפ [ונעגיש | א -. םירמואו

 [רכש | (םש) מי םילפכ | יערפילו | (סש) מי"אפ םילפכ ,ָך םילפכב | ל ולא [ולאל** | י בוט = [רכש 6
 | י יל םהילע | ולבקו |  ?א הרובקו =. [התימ | א םהל ןתיל [םועטל | א ןיואר ,יְד םייואר 7 | *בומ ₪
 ,(םש) מ?אְד םיעשרה ןמ [1אפ םיעשרהמ* 8 | ךל ושרי [םיאפ ושריי* | אפ יל ןכל | י רמאנש [ךכיפל

 (פ ןיה | ;' סיואר /מ"א ןיד) םייואר [ך םיקידצ ,(סש) מיא םיקידצה] ויה אלש | י יילפכב ולאמ ,ל םיעשרמ
 .פד ןהילע [מ?א םהילע* | (י תומל םהל ומרגו) פ ולבקו [ולביק םליבשבו | (םש) מיא פד התימ םעט םועטל
 | ך ושרי ןורבש הנשמ [םרבש -- הנשמו 5 9 | יו ביתכ ךכל [ךכיפל | (סש) מ = סםעט [התמ | ל יל
 ,אחפ [שי 10 | יוז ,1א וז בוט ,ך הבוט הנהו ,8 [בוט הנהו | פָד הנה ,יא [הנהו | ד רועלא

 ,יז היינהו | ך האנ ,?א האנה .י'אחפ [היינה | א הניש [הנישו ןיי | י ןיינת אהו | דפ בוט | יד יל
 ןיאש ,י םלועל ערו םהל ער םיקידצל ןיאטוח ןיאש - [םלועל | ך האנו ,?א האנה ,ם האנהו ,'א היינה
 | י"א אוהש ךותמ ,פֶד םדאש ךותמ [םדא שי | ך 'ל ,'א ההד ,?א [אהמתא 11 | א ןיאטוח ('א ןהש)

 הירב) לאומש רב ןמחנ (א בר) יבר ,פ לאומש ברד הירב ןמחנ | א 'ל הברה | יאְד אעמיק .ם העמק
 | א יל .פ ןמחנ רב לאומש בר םשב [לאומש 'ר םשב | א ןמחנ רב ('א שירד הירב ,*א לאומש ברד =

 ב ו ו ו ב

 בהז לכ (א 'ב) א'פ רייספבו ,ומצעל לגיס לגיסש המ 'א זי"י ט"פ ב"ב ריב ןכו טעמו תווצמ לגסמו דמוע
 ואיבהש המ ל"צ םהינשבו ,18 דצ ו"ח ישה ךורעבו 474 דצ גיח ל"תעמב תורחא תואמגוד דועו ,'וכו וימימ לגיסש
 אוהש ימ היידב 72 רצ ןמקל י'מב ייעו וכו םייח ךאלמ ירה ט"עמו תוצמב לגסמ אוהש ימ לכ טיפ ףופ רי'כמ
 רזגתש אוה ןידש אקוד ואל םיעשרה לע הרזג הרזגנ [המ] ינפמ שרפמ טיייכ ריב ייפב .םיעשרה לע 1 = : לגסמ
 ,םיעשרה תריזג .רמול ליחתה םיקידצה לע הרזג הרזגנ המ ינפמו ףוסב רמאש ינפמ אלא התימ םהילע
 היכו .י"" םתעגוה 2  :זיי יג בויא םינג ןיעמב "יגה ןכו ,התימ הרזגנ "גה םשו איס םשב אבוה םפדנה "יפבו
 וכו םתעגוה יבו יא א'יכב ופיסוהש ליג ספדנה רי'ב ייפבש ינשה 'יפמו ,נ''חעו םיפופד תצקמב והיגה ןכו ,ארקמב
 תבשב לי'יכב אייפ ןמקל הייכו לעפנ ןיגבמ .ןיחוננ 5 : ונעגיש ונייד םירמואו ךומסב ןכו חעיגי ןושל םכירבדב
 : 855 דצ ג''ח ל"תמע 'יעו 'וכו חונינש ינא חוטב 'ד 'ט היפ ףוס תוכרב 'שוריבו וחונינ ל"א ג'יפ ףוסו ןיחונינ ונא
 ונייד םירמואש שפנ יחונ םיקידצה לע 'וכו וחוני םשו דס שרודו ,יתמלשהו וחוני טמשנ לייכב  ,וחוני םשו
 והז הנשמו ,נ'חעו יתהגה ןכו ארקמב הייכ .ושריי הנשמ 7 = :כ"מעו ונרצי סע ומחלנש המב ונייח ימי לכ ונעגיש

 תחמש םש שיימכ םייחה ץראב םצראב שרודו ,'וכו וניהלא יתרשמ יוכו י"י ינהכ םתאו םש ארקב ליעלו ,ם
 ןורבש הנשמו 9 : תומל םייואר םיקידצה ויה אלש ל"צ  .םיקידצה תומל םיואר ויה אלש 8 :םהל היהת םלוע
 ,ושרי ןורבש הנשמ ו'דב שבתשנו ,םש הימריב קוספ אוהו ,בויא יקליבו י"כ ראשו לייכב ןוכנל ה"כ * .םרבש
 תורעהבו שיישר ייחבו ו'זרהמ 'יפב 'יעו ושרי ןרכש הנשמ וא ושרי רכש הנשמ םיילפכב ושבש םירחא םיסופדבו
 םהילע איבה 'וכו יפדר ושבי וכו י** רבד היא ילא םירמוא הנה םש ארקב ליעלו .מ"דפפ 'ד ימב רעגירק םייר
 ךכ רמא אל ךבר עיר ל"א 'וכו הז תמועל הז תא םג ביתכד יאמ 'וכו מ"ר תא רחא לאש םש הגיגחבו ,הער םוי

 ,הארק יאמ אישרשמ בר רמא 'וכו ןדע ןגמ ורבח קלחו וקלח לטנ קידצ הכז וכו םיעשר ארב םיקידצ ארב
 הנשמב היכו .םהל היינה 10 :םרבש ןורבש הנשמו ביתכ םיעשר יבג ושריי הנשמ םצראב ןכל ביתכ םיקידצ יבג
 היינה םש י"שרבו ,םלועל האגהו ןהל האנה אתיא 'ב א'ע ןירדהנס ילבכבו תוינשמבש הנשמב לכא ,ימלשוריבש

 םיקידצל ןיתינתמד אפיסמ השקמו ,תוירבל ןיעירמ ןיאו ןיאטוח ןניא ןינשיו ןיתושש ןמז לכש םש שרפמו 'וכו
 ב'יפ ףוס ןמקל לי'יכב .א"'הו ףילאב הלמה תביתכ ןכו .האמיק 11  :נ"חעו ןכ סרוג טוקליבו ,םלועל ערו ןהל ער
 'צוה ג"'הושתבו 90 דצו 89 דצ שאמר 'צוה ר'אסב ןכו ימלשוריה ןונגסב כ'ג .תאצמנ וז הביתכו ,האמיק יפר
 םשו שרודה םש ןאכ עטק ליייכב = .'וכְ לאומש 'ר םשב ןמחנ | :827 דצ ד"ח ל"תמעו ג'חעו 186 ךצ יבכרה
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 ןמחנ-רב לאומש 'ר רמא ,תומ בוט הנהו דאמ בוט הנהו בותכ ואצמ ריאמ 'רלש ותרותב | :וזה ה
 .יר ןב ןועמש יר תא יתעמשו ןאש תיב ךרד אנח רפכל יריעמ הלועו יניקולש ופיתכ לע יתייה בוכר
 יר ןתנוי 'רו אנינח 'רב אמח 'ר  :תומ בוט הנהו דאמ בוט הנהו ריאמ 'ר םשב שרודו בשוי רזעל
 הפצ אלא .התימ וב הסנקנ המלו תומ םעט םועטי אלש ןושארה םדא היה יואר רמא אנינח 'רב אמח

 < ןנ ןדעב ריהה התימ וב הסנקנ ךכיפל תוהולא ןמצע תושעל ןיריתע םריחו רצנדכובנש היבקה 6
 - .ותואל תמרנש אוה תא ול רמא אלא ,אהמתא םריח היה ןדעב יכו (גי חכ לאקזחי) 'וגו תייה םיהלא
 :,(די פש םש) 'ונו חשממ בורכ תא היכרב 'ר 'שמ היכרב 'רד היתרב רב אייח 'ר ,תומיש ןדעבש

 =< לאו םיעשרה לע התימ רוזני ןכ םא ןתנוי 'ר ול רמא ,תומיש הבורה ותואל תמרנש אוה תא ול רמא
 = םיקירצה םולכ םירמוא והי אלש .תוימרלש הבושת םישוע םיעשרה והי אלש אלא ,םיקידצה לע רוזגי

 = \,םיכוט םישעמו תווצמ לגסנ ונא ףא אהמתא םיבוט םישעמו תווצמ ןילגסמ ןהש אלא אהמתא םייח 0
 | :סייפפס יכ בויס 'קלי ,סט עוקני 8 :'6 סייע סכסכ סנכ "ע 4 = :'1 0"ס סיעש יכיכמ 'קל 8 :סט עוקני 1

 :ם [ירעמ 2 |  !ך*א הנה | יַפ 'ל ,?א דואמ . . הנה [דאמ -- הנהו | | "א ותרות רפסב [ותרותב 1

 ,'אְד דאמ . . הנה ,%א [דואמ בוט הנתהו 8 | פד רזעלא ןב | ך ןנח ,אפ הנה | א וכעמ ,ך וריעמ

 -[םפ אנינח ירכ* 4 | 'אפ יל ,ך ןתנוי . . הנינח רב . . 'ר מ [ןתנוי -- 'ר | 'אפד הנה ,?א [הנהו | 5 יל
 דכובנש 5 | מ הפצש יפל | מ התימה וילע| הסנקנ | מא המ ינפמו [המלו | התימ | ל יל ,ָך אנינח רב
 .| מי רצ ךלמ .יאפ רוצ ךלמ .-. [םריחו | מיאפ לבב ךלמ (,י1א רצנ דכובנש ,%א רצאנדכובנש) רצנדכובנש ,ך רצנ
 = ךלמ ₪ םריח | ?אד ןדע ןגב ,יןג ןדעב :מפ [ןדעב | ל התיה [תייה** 6 | מ וילע [וב | ף תושעהל
 | ןגנש ,םי?א [ןדעבש 7 | יי תמרג [תמרגש אוה | םיִד התא 8 [תא | מ היבקה ,'א היל | מ רצ
 ,ך היכרב י'ר םשמ | מ הנה רב רב הבר יא אייח 'ר [היכרב 'רד --איח רה | מ תמש | שד"ל ןדע
 ול רמא [ול רמא 8 | 'א אנהכ ברו הנח רב רב םשב ,?א היכרב 'רו אנח רב רב םשב ,ץמ ... םשב ,ָף . .םושמ
 . לע רחגה | ך היל .מפ [ל | מאד בו [הנוה | םֶד התא 8 [תא | אפד ל ,מ היבקה
 .| (בויא) יפ םיקידצה לע אלו ,מיאְד םיקידצה לע התימ רוזגי (מא אלו) לאו | | ם ותומיש םיעשרה
 = | י טירמואו ,םאדפ 'ירמוא םיעשרה (מאא ויהי) והי (מ אלו .אדך אלשו) אלש | מי"אפ תואמר | א ויהי 9
 | יפד 'ל .'א הה- .?א [אהמתא | (םש) י ליבשב .-, [אלא | תוצמ | יל אהמתא | םיפ ןייח 0

 :ביימ רייכיאו םש סיירו 'ב יס בי"ב ייעו 'וכו תדייוסמו תחייופמ תיב 'וכו ןירייכמ ןיאו ןידייסמ ןיאו ןיחייפמ ןיא אתיא

 ותרותב 1 :טוקליב םירמאמה עטיק ןכו 'וכו ה"בקה רמא ךכ פ"יכב עוטק רמאמה םוסו ,יי 'רג 'ע ךורעו םש

 : ןונגסכו) תומ בוט הנהו דאמ בוט הנהו ן'במרב אבומש ומכו ('א א"יכב ה"'כו) 'יסופדבו ונינפלש 'יגה יפל .ריאמ 'ר
 - ריאמ ירש שרפל לכונ (ימור אשמ המוד אשמ בותכ ואצמ ריאמ 'ר לש ורפסב 'א דיס א'פ תוינעת 'שוריב םג הז
 | פחי תאירקב תומ בוט הגהו ןושל לע לפונ ןושל שרדו רואיב ךרד ולש הרות רפס ןוילגב וא ויתושרדב ןכ בתכ
 :"ןינעב םישוריפה וברו ,'וכו דאמ בוט הנהו ריאמ 'ר םשב שרודו בשוי יוכו יתעמשו נ'בשר רמאש ומכו תוכימסה
 "ארבנ אלש םדאל ול חונ ורמגו ונמנ ('ב גיי ןיבוריע) םרמאמכ ותנווכש ןכתיו ,ייפ ג'ח נ"מבו ןץ"במרב 'יעו שרדה
 "ירשא 'וכו תומל םדא ףוס (ס''ד 'יעו 'א ז"י תוכרב) בויאד ארפס םייסמ הוה יכ ריאמ 'ר רמאש ומכ וא 'וכו
 ךאלמ תז ךאמ בוט הנהו 72 דצ ןמקל שרדה ותמגודו ,ודלוה םוימ תומה סויו 'וכו םש בוט רכו בוט םשב רטפנו 'וכו
 בוט ארקת לא רמוא מר רמאמה הניש 57 דומע לודגה שרדמבו ,הרשיהו הבוטה ךרדה לא בושל םדאה דיחפמש יפל תומה
 ד לוכי היה אל תומ ארבנ אלמלאש םלועל אוה בוט םדא יניעב ער תומהש פ''עא ושרפמו תומ בוט אלא דאמ
 הכה הצור התא ונשרגל םא יי ייס אילפ רימשב םג תומ ןושל ושרד ד א מ תלמו ,בטומל ןירזוח תוירבה ויה אלו
 "ומ איל 'א תישארב יש תחנמו תייפיו כי'מב 'יעו) דאמ דע ונילע תפצק 'וכו סאמ םא יכ ינש תומנש דע ונתוא
 ר"ודדו 469 דצ דיח ץטערג י'חהל םידוהיה תורוקו 157 דצ מ"'הדו מ"דפפ 'ד שרדמב רעגירק מ"ר תורעהבו גיכ
 .רפס ףוליח והזש (איל 'א תישארב) תייהע ושוריפב דיעה קיידרה ןכא ,(18 רצו 10 דצ ביה ת'הגאו 150 דצ בי"ח
 .אתשינכב אמיתסו אזינג התיה איהו ימורל תאיבתשיאד 'יירואב בותכ הוהד בותכ יתאצמ ינאו םש ליזו ןימוי קיתע
 .דיהמר לש ודוסיב וז האיצמ אצמ הארנכו ,בותכ אצמ ןכיה קדרה ונל הלג אלו ליכע תומ בוט הנהו סוריוסאד
 "הרותבש םיפוליח בייל וגמנ ובו אלפנ רמאמ אצמנ םשו י'כ יתבר תישארב שרדמב ופסאנ וירמאממ הברה רשא
 :אתיבשב םלשורי ןמ תקפנד אתיירואב ןביתכד אילימ ןמ אוה ןיד 'וכו באל ינשיו בותכ ריאמ 'ר לש ורפסב ליחתמו
 חיה שיימ ייעו וכו דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו שוריוסאד אתשינכב אזינג תוהו ימורל תקלסו
 דובכל .רואל אציש 'וכו תודומה םחל 'סבו 91 דצ 1885 תנש ןיצאגאמבו 887 דצ דיל קלח הימב ןייטשפע
 וילגב  ונייצו םירפס תצקמב הז ףוליח אצמ ריאמ 'רש רשפא הז יפלו (42 דצ טינרת תנשב ןאזלאווח 'חה
 "/תומ בוט הנהו בותכ ואצמ 'וכו ותרותב טוקליו פייכ 'יג יפל ולש תיסב ןכ בותכ היהש וא ולש תיס
 בכ"פ ףוס .ןמקל ןינעה הזו ,(ואצמ ל'צו ונאצמ םש סיטו) םש ק"דרבו ר"ב םשב 587 דצ איגופ 'סב אבומ ןכו
 ןד ןבו .בותכ ואצמ מיר לש ותרותב 'יסופדה תחסונב 'ט "יס  ד"'צפו רוא תוגתכ בותכ מיר לש ותרותב
 :(928 דצ היל קלח חיימב ייעו 'ח 'יס םג אתיל יבו 'א אייכו פ"יכבו ,די'צפב 'ט 'יס לכ אתיל ל"יכב) םישוח
 :טייפ שיר גיי ייס גייפ ןמקל ןכו ,רזעל ןב ןועמש 'ר לייכב םג אתיא וז השרפב הטמל .רזעל 'ר ןב שיר תא 2
 "מייתרב ףיזרהמ שיימ ייעו ןועמש ירב רזעלא רי'א ודב גייפ ףוס ןמקלו יבר יונכ אלב רזעלא ןב שייר איי 'יס כיפ
 -יתסנקו יתלכתסנ ךב 'וכו רוצ ךלמ סריחל הי'בקה ול רמא יוכו ןג ןדעב םש בייבב .םריחו רצנדכובנש 5 200;  דצ
 . םינשי םיסופדו ודב אתיא תובית יתשב רצנדכובנ תביתכו ;םריח לע קר םיקוספה ואבוה ןאכ םגו ,ר"חדא לע התימ

 "אמ יב גיי הגיגה ושרד ןכו .תומיש הבורה ותואל 8 :שייייעו (בימפ) א"מפ ןמקל רמועל רדכ ןכו ,םירחא
 יופב ייעו וכו אשנש ה ב ו ר 'ד בייכ ח'פ הטוס ימלשוריה ןונגסבו ,איבר אקוניל ןירוק לבבב ₪ איברכ 'וכו בורכ
 גסמ ןהש 10 :רייב
 'וכו טעמו (תוצמ) תווצמ לגסמ אוהש ימ לכ (78 דצו 9 0 וז השרפב הטמל ןכו ,טייעמו תווצמ
 גסמ היה ןטק אוהש דעש טילפ שיר

, 

 | ןינוק ןהש (720 רצ גיח ל"'תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב סג ייעו) הלגס מיילמ ןינק ןושל .ןי

 = | ךחאש רמאת 'וכו טעמו תווצמ יתלגיסו יתדמע ד"'מפבו  ,טיעמו תוצמ
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 תא עד ינב המלש התאו קחצי 'ר םשב ינח 'ר ,(סשפש) רבד לכ ךממ אלפי אל העשה התואמ
 ןיבמ תובשחמ רצי לכוי*י שרוד תובבל לכ יכ הצפח שפנבו םלש בלב והדבעו ךיבא יהלא
 'ר םשב ןדוי 'ר  .ךינפל היולנ איה רבכ םדאלש ובלב הבשחמ הרצונ אלש דע םרוק (ט חכ איהד)
 הלימ ןיא יכ הימרגל ןדוי 'ר רמא .ךינפל היולנ ותבשחמ רבכ רוצי רצונ אלש דע םדוק קחצי
 8 :הלוכ התערי י"י ןה רבכ רוביד ינשל שראי אלש םדוק (ד טלק םילהת) 'ונו 'עדי י"י ןה ינושלב
 ד :ול הברעו התוא האר ןיטלפ הנבש ךלמל רמא אנינח 'רב אמח 'ר ,ןחנוי 'רו אנינח 'רב אמח 'ר
 רמא ךכ ,וזה העשב ינפל ןח תילעהש םשכ תע לכב ינפל ןח הלעמ יהת יוולה ןיטלפ ןיטלפ רמא
 וזה העשב ינפל ןח תילעהש םשכ תע לכב ינפל ןח הלעמ יהת יוולה  ימלוע ימלוע ומלועל היבקה
 הברעו התוא הארו הרייצו הרייכו הדייסו תיבו הפוח הל השעו ותב תא אישהש ךלמל רמא ןתנוי 'ר
 10 ,וזה העשב ינפל ןח תילעהש םשכ תע לכב ינפל ןח הלעמ אהת וזה הפוחה יוולה יתב יתב רמא ,ול
 העשב ינפל ןח תילעהש םשכ תע לכב ינפל ןח הלעמ אהת יוולה ימלוע ימלוע ומלועל היבקה רמא ךכ

 סנכ סועט ,3'פ םיטלכב סדגס "יעו ,יד "יס עלק סילספ יכיכע 'קלי ,'פ ףלס 'כ יסד טוקלי 1  :'ס "ק ספ לסועט טכדע
 : סייכפו י"פ ףופ ןמקל "ע 9 - :ז"ע כ עוקלי 6 = :'נ "כ סי'כפ

 ץראה תאו םימשה תא תישע התא (' הנה והמ) הנהמ ,א . . התואמ הנה ןמ הנהמ .'ך העש התואמ 1
 (?א הייארב טיבמ) היארב טיבח לכהש . [רבד | ₪ העש התואב ץראה . . .התא הנהומ ,(הימרי) יפ . . . התואמ

 ..תא ,(י'תד) י'א ןיבמ . . םלש בבלב . . תא ,(םש) י תובשחמ . . . תא [יל ןיבמ -- תא* | (םש) יו יאגה | א תחא

 | םיא אלש דע ,שפ אלש סדוק 8 | ל וגו ,7ך דעל ךחיני ונבזעת םאו ךל אצמי ונשרדת םא ןיבמ" . . בלב
 | (הימרי) יא אלש דע ,מ אלש םדוק 4 | מיא וינפל | א םדאה בלב | םיא הבשחמה | (הימרי) ו הרמגנ [הרצונ
 | מפ ימא הימרגל ןדוי יר ,יש . . רמא ןדוי 'ר ,אָד הימרגל הדוהי 'ר רמא | מיאפ וינפל | מ רצי ,יא ריצי
 [ילאפד שראי* | = (מ'א שראיש םדוק) י אלש דע ,?אָד אלש דע םדוק .5 [אלש םדוק | ל 5 [יי * 5

 | אד - לשמ .ילאפ [ךלמל | אפד רב | פ יל .אְד ןתנוי . .רב . .'ר [ןתנוי --יר 6 | ל עדת ;ש  שוראי
 .לא םוי לכב ינפל | יא תלעמ | יאחפ אהת | פ יאולו .יאְד יאולה | 'א ןירטלפ ןירטלפ 7 | א ןירטלפ
 | א אהת | א יאולו ,ף יאולה ,ך יאוולה 8 | א העשה וזב ,יפ וז העשב | ם לכה ינפל ,* תע לכ ינועב
 הדייסו** | אישמ היהש 9 | א העשה וזב ,פ וז ..יל הזה העשב ,[ךוזה* העשב | "א םוי [תע | א תלעמ
 (י אהתו) אהת | ₪ יאולו ,יאְד יאולה | יִד הל ₪ :פ [ןרמא 10 | יפ 'ל הרייצו | 7 הריכו הדיפו [הרייכו
 | אפ וז | א לכ | יא תלעמ | ך תאזה הפוחה היהת .יאפ וז (פ הפוחה) הפוח

 םימשה תא תישעש רבכמ 'וכו תישע התא הנהמ 'וכו תישע התא הנה שרוד .העשה התואמ 1 :  תי'פיב םג ייעו
 איבה ןכו ,נ'חעו תחא היארב טיבה לכהש 'וכו הנהו 'וכו אריו 'פל הז שרד ךימסהו ,'וכו ךממ אלפי אל 'וכו
 םדוק רוצי לש ותבשחמ וליפאו ובלב הרצונש םדוק םדא לש ותבשחמ ףא ןיבמ תובשחמ רצי ל כו לע תושרדה
 ,םירחאה םירמאמה סריסו הז רמאמ עטיק וניהלאכ רוצ ןיאו 'פ םש לאומש 'מבו ,וינפל חיולג רבכ רצונש
 המלש התאו רמא קחצי 'ר םשב היכר 'ר 'וכו ההא רמוא יחוי ןב ןוע מ ש 'ר םשב ןנחוי 'ר "גה םשו
 הימרי 'ר םשב ןדוי 'ר 'וכו הבשחמ הרצונ אלש םדוק קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר 'וכו ריצי רצונ אלש דע םדוק 'וכו
 הז שרדמו ,נ"חעו ויטפ שיר ןמקל ןושלה ןונגס ןכו .אלש דע םדוק 8 :  ןאכ ר'במ י"הד 'קליב קתעוהש ליינו ,'וכו הלמ ןיא יכ
 רמאת לא 'וכו תבשחו ךבבל לע םירבד ולעי 'וכו רמא .הכ םש בי'גאב רמאמה עבונ קחצי יר םשב י"רו ח"'ר ושרדש
 רמאת אלו 'וכו אוה המ ינא עדו' ויתארבש ינא בל רקוח 'ה ,ינא 'וכו עדוי וניאש ךבלב בשוח התאש המ
 התאו 'וכו ןינמו בשחל דיתע התאש המ עדוי ינא ךתוא יתארב אלש דע אלא ךבבל עדוי ינא ךתוא יתארבשמש
 ובלב בשחל דיתע אוהש המ עדוי אוה רצי אלש דע אלא ןיבמ תובשחמ רצי לכו והמ א ח א רי'א 'וכו ינב המלש
 לש ובלבש הבשחמ הרצי אלש דע 'וכו רצי לכו תדפ ןב רזעלא 'ר רמאמב שרדה 'יא םש רי'משבו  ,'וכו ארבישמ
 םשב .הימרגל 4 :נ'חעו וינפ ל והיגה שישר 'יחו ףסוי ץעבו ,ש"מב ה''כו .ךינפל היולג  :ןיבמ אוה םדא

 ןדוי 'ר 'ג 'יס 'ד םילהת 'מב רמאמ ותואבו) 'ידיד הימשמ רמא ןדוי 'ר 'א ג'י טיפ תוכרב 'שורי אתיא ןכו ,
 לאומש ימבו ,242 דצ ג'ח א'הגאו אמרג יע ל"'תמע ייעו קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר רמאש ןיטישה ףוסב (רמא הימ

 דע 'ג יס שירמ 'ב א'יכב ןכו ,ח''פב הלעמל 'א א'יכב ובברתשנ ןאכ דע 'ב 'יסב 'וכו סחנפ ר''א ןמ םירמאמהו ,הימרגל ג'ל
 לכו רח א ןי ג ע 'וכו אלפי אל העש התואמ הנה ןמ הנהמ רמאמה ףוסב י'כה ינשב ףסונ םשו (66 דַצ ליעל 'יעו) ןאכ
 רמאמו) רבד לכ ךממ אל העש התואמ ץראה תאו םימשה תא תישע התא ריצי רצונ אלש דע םדוק ובל תובשחמ רצי
 אבומ ןכו ,םירפסה ראש יג י'פע יתהגה ןכ .שראי אלש םדוק 5 :םפדנה רי'ב 'ופב 'יעו (םש כ''ג אתיא קחצי 'ר םשב ייר
 ןוימד ול ןיאש ('ג א'כ םילהת) ויתפש תשראו מיילמ ש ר א לעפה רזגנ יהיו ,רבדי שרפמו שו ר איי םפדנה ר''ב 'יפב
 המ עדוי אוה םדא ר ב ד י אלש דע ןכ וניא הי'בקה לבא םש רימשב שרדח ןכו ,יא די'נ ןיבוריע 'יעו רוביד ןושל ושריפשו
 שיימבו ,וז 'יג 'יפל םג רווחמ שרדהש ףאו ןוילג שוריפ אוהש לי'גו דרגה לע הבותכ ינושל עדת אלש םדוק ליייכ 'יגו ,ובלב
 לייכב ה"כ .הלוכ התעדי :שרא 'ע ל"תמעו 410 דצ עיזעאפ 'גאניז ץנוצ עייעו 'וכו ינשל שר יי אלש םדוק 'ג
 יוכו םיהלא אריג לשמנב י"רו ח''בחר ושרד ןכו .'וכו התוא האר 6  :תיוצ הד י"מב 98 דצ ליעל ייעו שיימב ןכו
 ייעו תע לכב ינפל ןח הלעמ יהת יוולה רמאו וינפל ןח הלעהו ול ברעש דאמ בוט הנהו ומלוע תא ה"'בקה האר
 ויד רי'כיאב היכו יתהגה ןכו ןיידוי ינשב הרייכו הדייס ח''כפו י"פ ןמקל לייכב היכו .הרייכו הרויסו 9 :  ר'ב "יפב
 תומוקמב ןכו ,הדייכו שובישב א'דפפ 'דבו ,הרייכו כ''ג 'יא ריפד 'קליבו ,הרייצו הרייכו הדייסו (א'' 'ד) הלכ 'פ
 התוא הרקהש הרייכו שרפמ ספדנה ריב 'יפבו ,ש"העבו עיומב שייייעו תואחסונב שבתשנ רייכ 'ע ךורעב איבהש
 'יפ איבה םש ךורעבו ,ןיאנ ןירוצב ה רייצו אייזרא רויכב 'וכו ןנימגרתמו םיזרא תיבב 'וכו א"דמה םיזראב
 'וכו רויצ וב רייצש רויכ דיסב דו י ס 'וכו דחא רויכ וא דחא .דויס ןהב דסו יוכו ןירוטלפ אצומה 'ב ג'נ ב'בל ה"מָגר

 גייל טוקליו פ'יכבו  ,רייצ םע ףדרג רייכ היהי ודייסו הייד 'ב זי'מ זייע יישריפו םש בי'ב םייבשר ייפו הז שוריפ
 ביפ ףוס ב'ב אתפֶסותבו ,ורייכו ודייס 'וכו תִיב זמ גיפ זיע ייגה ןכו רויכו דויס קר םש ב''בב רכזומ ןכו ,הרייצו
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 אריו רבד רוקחל (וט ה סש) וכולמי םיכלמ יב ינש םיכלמב ולשמנש הרות ירבד דובכ רבד
 :[דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא
 ארכנ ותנועב אמוחנת 'ר רמא (אי ג תלהק) ותעב הפי השע לכה תא חתפ אמוחנת 'ר ב

 ןכירחמו תומלוע ארוב ה"כקהש ןכימ והבא 'ר רמא ,ןכל םדוק תוארבל יואר םלועה היה אל ,םלועה
 אריו והבא ירד הימעמ סחנפ 'ר רמא ,יל ןיינה אל ןוהתי יל ןיינח ןד רמא ולא תא ארבש דע 5

 :'ונ השע רשא לכ תא םיהלא
 יר  שיקל ןב ןועמש ירו ןנחוי יר [דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו] ג

 היבקה לבא תחא הייאר םינותחתבו תחא הייאר] םינוילעב טיבמ ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ רמא ןנחוי
 הוה םלועה הז ראמ בוט הנה שיקל ןב ןועמש 'ר רמא ,תחא הייאר ןינותחתבו [םינוילעב טיבמ

 יר םשב שיקל שיר :תחא היאר ה"כקה םהב טיבה אבה םלועהו הזה םלועה .אבה םלועה הז הנהו 0
 (וי בל הימרי) ץראה תאו םימשה תא תישע התא הנה םיהלא י'"יההא הירוע ןב רועל

 דיפ סילספ טכדע 'יעו ,(97 75 סעוז 'ע) סט ני'ע סלסק םכדע ,(6יי 'ג) לכס פס 'פ םלסק טכדע ,ס"סקספ 'כ םלסק 'קלי 8
 חייט יכ סיעכי 'קלי 10 :כ'ייפ ףוס ןטקל ייעו .סט 'קלי 7 :'נ 'יפ ל'פ סבכ סועט ייעו ,28 5 ג'יפ ליעל ,ז"ט חנכ עוקלי 4 :'ס "יס

 | ש םיכלמל ,פך םיכלמכ [א 'ְך םיכלמב* | ש הלשמנש הרות דובכ ,א ולשמנש הרות ירבד [פְד ולשמנש --- דובכ 1
 הנהו  השע רשא לכ תא םיהלא אריו איד ,א השע . . .אריו [ף דאמ -- ארו* | ש'אזַח רוקח [87ד רוקחל*
 אלו ,'ַא יואר םלועה . .אלו 4 | יאָפ ותעב [ותנועב | 'א םוחנת ,ל 'מוחנת [?אפְד אמוחנת* 8 | ך דאמ בוט

 | יאפד ןאכמ .ח [ןכימ | 5 ארבל ,'א תארבל :יש?אזְד תוארבהל ,'ד תוארביל | 'יש?אפ יואר היה
 | (תלהק) י?א הנוב היבקה היהש ,1א הגוב ה"בהש ,י ארוב היהש , ארוב היה ה"בקהש ,ם [ארוב ה"בקהש
 [וגו 6 | 'א אמעט .ל 'עט [פְך הימעט* | ש ןילא :יאפד ןיד 5 | ך ןבירחמו 'ומלוע ארוב ., [ןבירחמול
 םיתלא אריו ,א השע . . אריו [דאמ -- אריו 7 | 'אָפְד יל ןיינה אל ןוהתי יל ןיינה ןיד ['אְד דאמ] בוט הנהו
 | < לבא תחא היאר [ָד םינוילעב -- הייאר* | א ןירטלפ 8 | פְד יל שיקל .. 'ר | ל יל ,ך דאמ . . אריו א'ד ,פ וגו
 .. לבא תחא ,(?א היארב) הייארב (י'א םינותחתב) םינותחתבו תחא (?א היארב) הייארב ל טיבמ הי'בקה

 | םינותחתבו 9 | 7 'ל ,ף םינוילעב טיבמ ןכ וניא ה'בקה לבא תחא היאר .. הייאר ,יִאְד םינוילעב טיבמ
 [הנהו 10 | א בוט הנה ,יִפ בוט הנהו [דאמ בוט הנה | ף 'מא שיקל שירו ,א רמא ליר | א הי" ,י'א הייארב
 . לע ,*א היבקה טיבה היעהו ז"העה [הי'בקה -- הזה םלועה | %% דאמ בוט ,י'אָפ דאמ .ך דאמ בוט הנהו
 יפ שיקל שירו | יא הייד .?אפ היאוב ,ָך הייאה | א ה"בה טיבה ,י היבקה ןהב טיבה ,פ טיבמ םהינש

 ךממ :אלפי (ך אלו) אל (פ הקזחה) היוטנה ךעורזבו לודגה (ך ךחוכב) ךחכב =. [ץראה 11 | ך . . ןב ןועמש 'ר
 | אפד רגד [אד לכ)

 ליעל היכו ייגת יתררב ןכ .םיכלמב ולשמנש 1  :טייכפ בח נ"מב 'יעו וכו ידובכ לע הזבמ 'וכו תישארב השעמב
 םיואר םלועה ארבנשמ ךליאו ןאכמ ,החיתפה םויס הז .וכו םיהלא אריו  :י'מב שייייעו םימב הלשמנש 17 דצ
 פסונ םיסופדבו ,אוה דאמ בוט השעש המ לכש דאמ בוט הנהו יוכו אריו בותכה התע הליג ךכיפל םשרודל םירבדה
 שרודש השרפה קוספ וא ו גיצהל רי'ב שרדמה ןונגסמ וניאו הירחאלש החיתפל בסומ ולאכ קוספה ינפל א ' ד
 :.םלועה היה אל 4 :107 דצ טייל קלה חיימ ייעו א'ד תבית י'ע תונוש תוחיתפ רבחל אלו החיתפ לכ שארב הב
 <  רחא ןונגסו ,'וכו ארבנ ותעשל אלא ןכל םדוק תוארבהל יואר היה אל יוכו ןתנועב ת"ר רמא ייגה םש תלהק 'מב
 - רמאמה ףסונ םילהת 'מבו ,יוכו תוארבהל ןייואר ויה אלש דמלמ ומלוע תא לאה ארב ותנועב םש במ תלהק ימב
 ברע יהיו שרדב רמאמה אבומ ג'פ ליעלו /ותעב הפי ביתכדמ עמשמ .'וכו היבקהש ןכימ |: ש"ייע תואחסונ תצקב
 " ימבו ,יאק םיהלא אריו ארקאד פ'ר שרפמו יאק יהא ןניעדי אלו .רמאקד אוה אתלימ והבא יר 'יפ תיפיבו ,'וכו
 /ימב אתיל ןכו ,'וכו הימעט פיר רמא קיתעה אלו ,יל ןיינה אל ןי דו יל ןיינה ןיד רמאמה םייסמ ב'מ תלחק
 . ₪ יל ןיינה אל ןוהתי וכו ןבירחמו תומלוע ארוב ןבירחמו תומלוע הנוב ה"יבח היהש ןאכמ והבא ר"א םש 'גו
 היהש ןאכמ והבא ריא אבומ 97 דומע לודגה שרדמבו ;נ"חעו "וכו אריו 'נש םוהתה דע חותפ חתפה הז רמוא רזעלא
 :ותמגוד הז שרדו ,'ןכו סחנפ 'ר יתיונה אל יאמדק ןוהתיא יתיאנה רמא הז ארבש ןויכו ןבירחמו תומלוע ארוב ה"'בקה
 "םימש ארוב היהש לספ המו וכו ץראהו םימשה תודלות הלא 'וכו םינושארה תא לסופ הלא "וכו והבא רי'א םש ר"משב
 וברע ולא ץראו םימש הארש ןויכ והובו והותל ןריזחמ היהו וילא םיברע ויה אלו םהב לכתסמ היחו ץראו
 .םינושארה תא לספ הלא 'נש ןאכ 'יגה םשו ביייפ ןמקל והבא 'ר רמאמב ורוקמ הז רמאמ ןכא ,'וכו תודלות הלא 'מא
 198 דצ :ליעל יימב 'יעו ןיבירחמו ייא א'דפפ 'ד טוקליב .ןבירחמו : 8 דצו 8 דצ ליעל 'יעו והבו והת לספ המ
 יפב םייסמו ,דאמ בוט הנחו וישכע השעש ומלוע לע רמאו ארבש תומלועה לכ האר .רגו השע רשא לכ תא 6
 "  :עפ ליעל רמאמה ףוסב לפכנש ומכ 'וכו יל ןיינה ןיד ל'יכב ןאכ ג'ל ןכלו תוחיתפה ןונגסכ 'וכו םיהלא אריו
 לכ תא םיהלא אריו שרודו ,ני'חעו ןוילגב םלשוח ותצקו ,םינוילעב דע םינוילעב ןמ גלר ל'יִכב  .םינוילעב טיבמ 7
 ףכו אריו ייתכד ונייהו י'כ ר''ב 'יפב שרפמ ןכו ,תחא הייארב םינותחתהו םינוילעה לכה טיבה השע רשא
 < = לכה וכו ארי 'יתכד תחא היארב לכה 'וכו אריו 'תכד רפסה ףוגב ושוריפ 'ב א"יכבו ,תחא היארב האר השעש
 ,ספרנה רי'ב ייפב ייעו תחא הריקסב ליצו 'א א'יכב םג ףסונ ינשה שוריפכו ,תחא הריקחב לכה תחא היארב
 םינוילעה תא ארב ה'כקה לבא 'וכו הנוב אוהש ימ ןיטלפ חנוב דיוב ךלמ רמא ייר בייפ ןמקל שרדה ותמגודו
 והבא 'ר הבר אייח ירו והבא 'ר 18 דצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו .ל'ב ש"ר רמא 8 :  תחא היירב םינותחתה תאו
 וכו הנהו לש ויו ל"בשר שרוד םיסופדבו ל'ייכב ונינפלש 'יגה יפלו ,'וכו רמא ח'ר אלו 'וכו אייח 'ר רמא 'וכו רמא
 יב חס תומבי יעו סתינשל תחא היאר וכו אריו 'יתכו ב'הועה הז 'וכו בוט הנהו זיתועה הז דאמ בוט הנה
 וז השרפב הטמל תושררה לכב ןכו ב"הועה הז דאמ ז'הועה הז בוט הגהו שרוד אוה פ'יכו טוקליה 'יג יפלו .שי'גבו

 ב
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 םינתח ךרבמ ה"בקהש וניצמ יאלמש 'ר רמא ,ןושארה םדאלש ןיניבשוש ויה םה \ לאירכנו לאכימ
 םתוא ךרביו 'תכד םינתח ךובמ ,םילבא תכרב ךרכמו םיתמ רבוקו םילוח רקבמו תולכ טשכמו
 וילא אריו םילוח רקבמ ,(בכ ב תישארב) עלצה תא םיהלא י"י ןביו 'תכד תולכ טשכמ .םיהלא
 הארמ ףא רמא ןמחנ רב לאומש 'ר  ,(ו דל םירבד) ינב ותא רבקיו םיתמ רבוק ,(א חי םש) יונו י"י
 6 ,(ט הל תישארב) ותא ךרביו [םרא ןדפמ ואבכ] דוע בקעי לא םיהלא אריו 'תכד לבאל םינפ

 :םילכא תכרב ,וכרב המ |

 ט השרפ

 א רב אמח 'ר םשב יול 'ר] דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא ארויו (אל א
 יר םשב יול יר (ב הכילשמ) רבד רוקח םיכלמ דובכו רבד רתפה םיהלא דובכ חתפ אנינח
 רוקח םיכלמ דובכ ךליאו ןכימ ,רבד רתפה םיהלא רובכ ןאכ דעו רפסה תלחתמ אנינח רב אמח

 טכדע ,'ס ייפ סט סעוסכפ ,'ד יפו יס יס סכיו 3/פ סעוסכפ ,('5 יז) סכלפ בוע 'פ םלסק טכדע ,'6 דיי סעוס ייפ 1 2
 יכיכמ 'קני ,ס"סקסס יכ ימשפ 'קלי ל || :כ"שו 6"פפ ןמקל 6 | :כ"שו ס"יפ ןטקל 8 | :זייפ ס?כדפ ,סיי יס ס"כ םימסס 1
 : יג זיפ ייפ סנינס יטוכי 'יעו ,'5 ס"כ יט; =

 ,יא ['תכד | ך 'ל :א םילבא םחנמו ,ץְַפ םילכא ךרכמו [םילבא -- ךרבמו | אפְד טשקמו 2 | %% ןושארה םדאל 1
 | א הטשקו הארב ₪. [עלצה | י יל ,ָך ןיינמ .א [יתכד | ך טשקמו ,יאזְךפ טשקמ 8 | פ ביתכד ןינמ ,"] ןינמ
 | יאד ותוא .פ [ותא | ך ₪ ןיינמ :אפ ₪ "תכד :י [רבקיו 4 | ך ₪ רמאנש ןיינמ :אפ - יתכד ,' [אריו

 ואבב* | ייל .אְך ד'הה ,פ [תכד 5 | 'אפְד ןתנוי 'ר םשב ₪ [ןמחנ |  י'אְד איגב /?אפ [יגב

 ,'א [תכוב | יאְד הכוב ₪ :פ [המ 6 | ך ל :יאפ ותוא ךיכיו | ל יל ,ךימוגו [אפ םרא ןדפמ (א ואובב)
 [מא אנינח -- םשב* 7 | | יאפ וכרב ₪ [םילכבא | "אפ ₪ ןתנוי יר םשב אחא 'ר רמא ,ְד -. רמא ןתנוי ר

 רפסה* 8 | אפ יל ,מ אנינח ... יול 'ר רמא ,ך רמא הנינח . . .'ר [יאנינח -- יול 'ר* | ך יל .ם אמח 'ר םשב

 .מיאד ןאכמ [ח ןכימ* | ך ₪ אוה [מיאפ רתסה* | ו ולכיו דע תישארב רפס [מא פד ןאכ (מ דע) דעו
 |  ח'ד ל מא רבד . . . דובכו [י'אך רבד -- דובכ* | |  'ד ןאכימ

 וכו הלככ הטשקו וכו ןביו ינש חלכב קסעתנש םש נ"רדאבו ,'וכו םתוא ךרביו ינש ורזעלו םדאל ךרבו "דמע
 ,ח''פ 'ב אחסונ שייייעו 'וכו ךליאו ןאכמ םדאל ןיבשוש היכקה השענ | תחא םעפ 'וכו האיכיו ינש םדא לצא האיבהו
 .יאלמש ר"א 1 - .:ר"הדאל תוניבשוש היבקה השעש םש ןיבוריעבו ,ר"הדאל ןיבשוש היבקה השענש םש תוכרבב ןכו
 םינתח ךרבמ תולכ טשקמ םידסח למוג היבקהש וניצמ םשיבליו רוע תונתכ 'וכו שעיו ביתכ םש תלהק ימב

 ול הארהו הטשקו האנב רמא ןנחוי 'ר 'וכו .ןביו ביתכד תולכ טשקמ םי לב א םחנ מ םיתמ רבוק םילוח
 דועו = ,'וכו רובקינ 'תכד םיתמ רבוק 'וכו :אריו ינש םילוח רקכמ 'וכו ךרבי) 'ינש םינתח ךרבמ (הי'יפ ןמקל ייעו) .רכו
 השענו 'וכו העליקש דמלמ "וכו ןביו 'תכד  'וכו השארב הרותב דסח תולימג היכרב ר"א  וינפלש  רמאמב םש
 וז (א'י הייכ תישארב) ונב קחצי תא םיהלא ךרביו ורקיבש דמלמ , וכו .אריו 'תכד התיעצמאב וכו םהל ןיבשוש
 ןגווזמו תולכ טשקמ היבקהש וניצמ י א ל מ ש רי'א םש ביימ םילהת 'מבו ,'וכו רוכקי) ינש הפוסב םילבא תכרב
 ישרדמו םש הטוס ייעו 'נכו םיתמ רבוקו םילוח רקבמו ('וכו ןגווזמו אתיל רבכמ ספדנש םילהת 'מב) םינ תחח לצא

 ישוריבו ,תלגרומה טי ש כ ת תביתככ ף'כב תולכ ט ש כ מ ךומסב ליייכב היכו .תולכ טשכמו 2 : םש ארה אמוחנת =
 הייר ייס מ"הונמב .םילבא תכרב ךרבמו = : טישכת 'ע ל"תמע ייעו טשק .לעפמ רזגנ ןיט י שק ת יד יל "פ תובותכ

 מ"'הונמב .עלצה תא 8 = :נ"'חעו :אתיל םילהת ימבו ,תלהק ימב היכו יבו 'א א"יכ "גכ םי לבא םחנמה אבומ =
 רמאו וביא יר יוכו ןביו חיייפ שיר ןמקלו ,'בו 'א איוכ 'יגב כ'ג אותה השט ש קו ה אר ב עלצה תא וכו ןביו םש
 .רמא ןמחנ רב ש"ר 4  :שייייעו 'וכו ול האיבהו הלככ הטשיק יחוי ןב ןועמש 'ר םשב הל ינתו הינב יר םשב הל
 ןכא | ,יבו 'א "וכ 'יגו | ח'וכו פ"יכ ייג יפל :ןכו  ,ןינמ םילבא תכרב ךרבמ היארה ןאכ רסח ונינפלש 'יגה יפל
 ש"ר ונב קחצי תא םיהלא ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו ביתכד םילבא םהנמ אבומ םש מ"הונמב

 וז וכו םיהלא ךרביו יתקתעהש היכרב 'ר רמאמב תלהק 'מבו ,םש הטוס ייעו .'וכו םינפ הארמ .רמא .ונמחנ
 תישארב) תוכב ןולא ומש ארקיו א ביתכד םילבא םחנמ וכו םיתמ רבוק 'יא .םש וירחאלש רמאמבו ;םילבא תכ

 םש) ךרביו .רמוא :בקעיבו  'וכו הרובד .לש הלבא רמשמש דע תוכב ןולא והמ ןמחנ רב לאומש רייא .(ית הי"
 : םש יתנייצש םישרדמבו איפפ ףוס ןמקל אצמנש שרדה םע ונינפלש רמאמה ביכרהו ,וכרב םילבא תכרב (₪ט ה

 מ"הונמבו ,נחעו םילכא תכרב ןתנוי 'ר םשב אחא 'ר וכריב המ ליייכב ב"פפו א'פפ ןמקל .'וכו
 :וכר ב םילבא תכרב ןתנוי 'ר םשב איי ח ר"א וכרב הכ רב

 ו כ ו וש ג 2 ו ו ב
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 ילשמ לע  יריכמ יקלימ תואסריגה םג נ"'חב ןייצא ךליאו וז השרפמו ,'ח השרפ יבו 'א א"יכב .ש השרפ

 אציש תישארב רפס לע  לודגה שרדמבש תואסריגה לע יתורעהב ריעא םגו ,(ביסרת םלשורי) טוהנירג 'חה .ל"והש
 םירמאמה עטקל ג'המ לעב לש וכרדו .(ביסרת איגירבאטנק) רעטכעש זיישר יחה י'ע ורדהב .לולכ רואל התע
 אובמב 'יעו ללכ םש ונמסנ אל  םירמאמה תורוקמו ונינעל ךרצנה יפכ םנושל ןונגס תא תונשל םגו םתוא סרסלו

 ימלשוריבו  ;םירפפה ראש 'יג .י'פע היתמלשהו וז .החיתפ הטמשנ ליייכב  .'וכו יול יר 7 18:  דצ שידשרל רצקה =
 םיכלמ דובכ םלועה ארבנ אלש דע רבד רתסה םיהלא דובכ 'וכו ביתכ יול 'ר רמאמב רחא ןונגסב שר 0 4
 ל"ג .רפסה תלחתמ 9 :  התעדי תאזה ה'דב 57 דצ ליעל י"מבו וזרהמ 'יפב 'יעו ,םלועה ארבנשמ

 יריכמ 'קליבו ,ילשמ רפס .תלחתמ ל"רש תועטל אלש :'וכו תישארב רפס :תלחתמ ןושלה ילשמ 'קליב
 שרוד יגא .רמאלו  תואגתהל ליבשב 'וכו .הואגב 8 דצ ליעל ושרדש :ומכו .וכו םיהלא דובכ = :ןוכנל \ קותעה

2 4 7 
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 ,ישימחה םויב הנמלאו יעיברה םויב תאשינ הלותב ןנינת ןמת םיהלא םתא ךרביו (חכ
 ישימחל רוא יעיבר רמא ארפק רב .'ובו 'הב אלא הכרב 'תכ ןיא אלהו .הכרב ןהב בותכש יפל המל
 הירפ לע הוצמ שיאה .'תכ השככו הושבכו ארמז רב יסוי 'ר םשב רזעל 'ר :יששל רוא ישימחו
 < רמוא אוה םהינש לע השאה רחאו שיאה רחא רמוא 'קורב ןכ ןנחוי 'ר .השאה אל לבא היברו

 = קושל האצויה השא לכש .קושל אצת אלש ותשא תא שבוכ שיאה 'תכ השבכו .'ונו םתא ךרביו 5
 (רמא) אנינח 'ר םשב קחצי 'ר ,(א דל תישארב) 'וגו הניד אצתו 'תכר הנידמ ןל ינמ ,לשכיהל הפוס

 ןומיס 'רב הרוהי 'ר רמא ,ןכריבו הכרב סוכ היבקה לטנ והבא 'ר רמא :'קורב ןב ןנחוי 'רכ הכלה גי

 'טוכי היפ ו'פ סועבי ייע 8 :'ס 'ס םונופכ ייעו יד ד'כ ספ סונוסכ 'טוכי 2 | :ס'ע ס'פ םונופכ :ז"ט כ עוקלי 1
 ןישדיק | ,יכ גיפ ןיטינ ,יס סייק סנט ,'3 ס"ק םועני ,'נ 'ע ס"פ סלינפ 'טוכי ,'נ ט"ק דפ סוינעס 'טוכי ,'ד 'ז ו"'פ םסועבי
 <  םעומנפ ,ניי 'יק סכשיו נ"ע סעוסנס 5 :ב"י "יק סט סעוסנס ,ס"י ייק סכ בפ סעוסנס ,('6 ז"עק) נ'יכפ ססקיספ ,'5 סייל
 : '3 סייי ןינוכיט ,'6 ס"ס םוכככ ,ד"'פ כ"כד6 ,ב'"יפ ס"כדפ 7 | :'ס 'יק סט

 'ך ישימח ,ו [ישימחה | יכאד םויל | ?אד יעיבר .יפ [יעיברהה | יכַאְד םויל ,פ [םויב || םתוא 1
 | יל יפל 2 | כ ןיעובק ןיניד . . םיימעפש .א תורייעב (%% ןיעובק ןיניד) םיעובק םיניד יתב תבשב םימעפש ₪

 < 'הבו םדאל (%א יששב) וב ,יפ םדאל יששבו םיגדל ישימחב ,ָך יששבו ישימחב  [ובו 'הב | | וא בהכש
 ..ליל התוא ןיסינכמ 'ד םויל תאשנה הלותב [יששל -- יעיבר | א ארפק רב רמא | א םיגדל ('א ישימחבו)
 ..:.רדחל התוא ןיסנכנ ישימח ליל יעיברב תאשנ הלותב ,'ֶא 'ול רוא יה יהל רוא יד ק"חו הכרב וב שיש רדחל 'ה
 .יפ [הוצמ | א יל הושבכו | א ארמיז | אפד ןב :כ [רב | רזעלא 8 | ?א ששל רוא שמח ישימחל רוא יעיבר
 | ל שיא [אפד שיאה* | כְד רמא .פ [רמוא | א אק- ,פ7ד הקורב | ְר השא [השאה** 4 | כאְד הווצמ

 .| חפ אצתש ,נד האצויש ,ל אצויה [האצויה* | א השאה תא | א שיאהש | ?אפ יל 'תכ | ך -.. הושבכו .?אפ [השבכו 5
 םכש התוא אריו ףופל [ווגו הניד | .אָד ימאנש ,פ [תכד | פ בקעי תב ,א האל תב ., [הנידמ | ?א ןלנמ 6
 .[קחצי יר | א . . ארו הלשכנ ףוסל האל תב הניד ,ך יוגו םכש . . אריו ד"הה הלשכנ ףוסבלו הניד ,₪ף רומח ןב
 % |[ | לש = [הכוג | ד ל יא אקורב ןב 7 | אָד יל רמא | ך ןוירמ רב קחצי 'רו והבא 'רו הימרי 'ר

 ונתומרכ ונמלצב וניאש לכ ונתומדב ונמלצב 'יפ רסח אוהש לכ ןתנ רב בקעי ר"א רז רמאמה ןושל 'א א'יכב
 < רתוימ אוהו ןינה רפכ ןמד יירד רחא רמאמ רוע ףסונ םיסופדבו ,יוניש תצקב יב א"יכ ןוילגב םלשוה ןכו ,ודרי
 חכו יעיברהה םוי ב ימלשוריב הנשמה ןונגס ןכו .יעיברה םויב 1  :ר"'ב 'יפבו טוקליב קתעוה אלו י'כב אתילו
 .נ'חעו 'וכו ישימחה םויל 'וכו יעיברה םויל 'יגה תוינשמבש הנשמבו ילבבב הנשמב לבא ,'וכו ישימחה םויב
 בותכש ינפמ רמא ארפ ק רב 'א ילה שיר םש 'שורי ארמגב .בותכש יפל המל 2 | :םש תובותכ ד"יר תופסותו
 דאב יששב םיגדבו תופועב ישימח ב דבלב יששו ישימחב אלא הכרב ביתכ ןיא אלהו הכרב סב
 ייהבמו םש מי'פיב עייעו) נ"חעו וכו יששל רוא ישימח ישימח רוא יעיבר ארפק רבד אמעט יסוי ר"א הוחו
 ישימחב תלעבנו יעיברב תאשינ הלותב ארפק רב ינתד שית םש ילבבבו ('א ביס ב"'ח סינושארה תורודו 'א יכ
 טוקליבו ,'וכו םדאל הכרב וב ורמאנו ליאוה יששב תלעבנו 'הב תאשינ תנמלא םיגדל הכרב וב הרמאנו ליאוה
 ( הב ןיקפמד תיא םש ליחתמו ריב ןנינפלש רמאמה כ'חאו םש תובותכמ רמאמה הז הלחת קיתעה
 'פ ףופ תומכי הנשמ .'וכו רזעל 'ר 8 : 1 רצ ליעל י"מב ייעו טוקליח לעב ןונגס והזו וכו ןנינת ןמת אנשיל
 ינופו  ,וברו ורפ 'וכו םתא ךרביו רמוא אוה סהינש לע רמוא ק'ביר השאה אל לבא ר'ופ לע הווצמ שיאה
 6 ואלמו וברו ורפ (וכו הווצמ שיאה רמאד) איינת ןהד 'מעט הרמיז רב יסוי 'ר םשב רזעל 'ר םש תומבי ימלשוריד
 "=" יתכ השבכו ןאכ 'יפ ןכו ץראה תא שובכל שובכל 'יפ) השאה אל שיאה שובכל וכרד ימ ביתכ השבכו הושבכו ץראה
 "  ייעו רכו ותשא תא שבוכ שיאה השבכו שרפמ סופדבש ר''ב 'יפבו ,םש ןישודק י'שריפו ביי 'יס חנ אמוחגתו ת"'פי 'יעו
 .ירכ הכלה הנינח 'ר םשב ןיירמ רב קחצי 'ר והבא 'ר הימרי 'ר (ביע הס תומבי א"שרהמ תודגאו ו"פ תומבי 'ונטרב
 וב ונינפלש רמאמהו ,'וכו המע ןידה אשנהל תעבות םא אישנ ןדיי 'ר םשב 'וכו 'חא רב בקעי 'ר הקורב ןב ןנחוי
 תווצמ שיאה ןנינת ןמת יוכו הושככו 'וכו וברו ורפ וינפלש רמאמה ןונגסב רדסנ אלש ק"קו) סרוסמו עטוקמכ הארנ
 בותכה אבש אלו) 'וכו ותשא תא שבוכ שיאה 'תכ השבכו ןאכ שרוד 'וכו שיאה דחא רמואש ק"'ביר ירבדלו ,(יוכו
 .רבכו הכו הגיד אצתו 'פל ונדמליה ןכ םייסמ חלשיו במ 'מוחנתבו ,םש 'שוריב אתיל הז שרדו ,(השאה אל לבא טעמל
 .תשבוכ השאה ןיאו השאה תא שבוכ שיאה הושבכו רכו קושב תכלהמ השא אהת אלש הרותב זמר 'וכו רמאנ
 < ימוחנתב רחא ןונגסו ,'וכו בקעי תב הנידב אצומ התא ךכו וכו לוקלק ידיל האב ףוס 'וכו לגר התברה םא לבא שיאה
 = קיביר וכו הווצמ שיאה יוכו הווצמה אוה ימ 'וכו ונדמלי חיי "יסב הנשמה אבומ חנ ב''מ 'מוחגתבו ,םש הלשיו
 .השאה ןמ רתוי הווצמ שיאהש אלא ק"ביר ירבדל םש ףיסומו ,םיהלא םתא ךרביו רמוא אוה םהינש לע רמוא
 :יתשבוכ השאה ןיאו ץראה תא שבוכ שיאה ביתכ השבכו הושככו 'וכו רמאיו י"ר ירבדב דוע ףסונ םש הנ 'מוחנתבו
 'כב הפסוה אוה 'וכו שבוכ שיאה ונינפל רמאמהש שיימב ןוקית ןיכורצ וירבדו ,בישר תורעהב ש"ויעו) הרז הפסוה

 רזעלא יר םושמ אעליא רי'א ייסרג םש תומבי ילבבבו .(ר'בה לא טוקליה ןמ ףסונ אהיש וא חלשיו 'מוחנתה ןמ חוק
 -ביתכ השבכו קחצי רב ןמחנ 'ר רמא עמשמ יתרת הושבכו הברדא 'וכו שבכל וכרד שיא הושבכו ארק רמא ןועמש ןב
 ןיא רמא דחו קיבירכ הכלה רמא דח יול ןב עשוהי 'רו ןנחוי 'ר רמתיא 'וכו הברו הרפ ךכו אכהמ רמא ףסוי בר
 יו במ 'מוחנתמ םירמאמה עצמאב ףיסוהו ילבבבש וז איגוס עטיקו קיתעה זייט 'ר טוקליבו ,'וכו ק"בירכ הכלה
 םקל יוכו הדועס השעש ךלמל דע ןאכמ רפח כיכב .'תכ השבכו 5 :'וכו האב לגר התברה סאש 'וכו שבוכ שיאה םש
 אצמנ ל"יכבו ,נ'חעו 'וכו סשב ןוירמ רב קחצי 'ר והבא 'ר הימרי 'ר 'שוריח ייג י'פע לי'צ .קחצי 'ר 6 :ט"פ ףוס
 ףסונ יבו 'א א'יכבו ,רמאמה הז טמשנ פ'יכבו ,110 דצ טיל קלח חי'מ 'יעו םירמואה תומשב רוצק הברה םימעפ
 רפחש ('ג ייס ףוס הימרגל הדוהי ר"א דע 'ג יס שירמ יב א'יכבו 'ב יס עצמאמ 'א א"יכב) 'ט השרפמ ךורא רמאמ ןאכ
 .ןוירמ רב קחצי ירו י'כה ינשב ליחתמ כ"'חאו .ןאכ םיבברועמ םיפדה ויה סהינפלש ספוטבש הארנו ,י"כה ינשב סש
 :רשע 'יא םש א'רדפבו ,"ןתמגוד ןיעמ ונקתו 'ימכח ואבו קוספב תוכרב עבש, ןאכ ףסונ פ"יכב .ןכריבו 7  :כו
 ךכ וכו םיניכשוש ומכ תרשה יכאלמ ויהו 'וכו םיפותב םיפפותמ םיכאלמה ויהו וכו ר"הדאל ה"בקח השע תופוח
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 יכאלמכ האורו תרשח יכאלמכ ןיבמו תרשה יכאלמכ רבדמו תרשה יכאלמכ דמוע הלעמלמ , הטמלמ
 המהבכ הברו הרפ ,המהבכ התושו לכוא הטמלמ 'ד ,דרצמ הז אלא ,אהמתא האור הניא המהבו ,תרשה

 ,םיברו םירפ ןניאו תומדבו םלצכ וארבנ םינוילעה אחא 'ר םשב יידפת 'ר ,המהבכ תמו המהבכ םיללנ ליטמו
 ,םינוילעה ןמ תומדבו םלצב וארוב ינירה היבקה רמא ,תומרבו םלצב וארבנ אלו םיברו םירפ םינותחתהו
 5 יח אוה ןינוילעה ןמ ותוא ינא ארוב םא היכקה רמא אחא 'ר םשב יידפת 'ר ,םינותחתה ןמ הברו הרפ
 אטחי םא ,םינותחתה ןמו םינוילעה ןמ וארוב ינירה אלא ,יח וניאו תמ אוה םינותחתה ןמ םאו ,תמ וניאו

 בירמא ,ודרי הגו אל סאו ודרו הכז םא אגינח 'ר רמא םיה תגדב ודרו :היחי אטחי אל םאו תומי 0

 :ודרי ונתומדבו ונמלצב וניאש תאו ,ודרו וניתומדבו ונמלצב אוהש תא ןנח רפכד בקעי 3

 : :ו'ט ייפ וכיזלס יכפס ייע 6

 תמו . .לכוא) כפ ןלעמלמ אך [הלעמלמ | "א .. הלעמלמ ,'א וארב הטמלמ .כפד ןטה ,ןך [הטמלמ 1
 .יחפ [ןיגמו | כאְד רבדמ :יחפ [רבדמו | (ךומסב ןכו) ל תרש [תרשה** | (ך . . דמוע ןלעמלמ המהבכ |

 דידצמ :'ָך דידצמ ל ךירצמ ['ךְד רדצמ* | י הזו | ' הינפ תדדצמ - [אלא 2 | ך העד וב שי כא ןיבמ
 | יכפ ןטד אח [הטמלמ | אפ העבראו ;יכ"א עבראו | יוינפ דדצמ וניא ,א וינפל תוכלוה ויניע ןיאש
 | וכד ותוא ארוב | 0 םינותחתו [םינותחתהו** 4 | ך יארפת ,פ ירפת ,א יירפת | *א ןשיו [םיללג ליטמו 8

 [יאד יח* | א ₪ ירה [אוה | םינוילעה | יכא ארוב ינא | 7ך יארפת ,ָף ירפת ,י ידפת | "כ הרפו 5

 | א ₪ ירה [אוה | ךיל .יאפזה ותוא (פ ארוב ,יא ארוב ינא) ינא ארוב םאו [םאו 6 | ךכפ היח ,ל יח
 | ח תמ ,וכ תומי ,א ואל [אטחי אל 7 | י היחי .אזךפ אטח | ותוא ארוב | ד הייח ,כפ היח .ל ייח [י'אד יח * |
 | יראפד ואל .שכ [הכז אל | י*ךכא ודיי ,ך ודר .שפ [ודרו | א יל אנינח 'ר רמא | כא ודריו [ודרו ,

 /פ [וניאש תאו | כ ודרי | ש תומדגו ,יִכְד וניתומדכ | ש םלצב | כא לכ [תא | א ןתנ רב ,כְד ןינח רפכד 8

 | ש תומדגו ,יִאְד ונותומדכ ,פ [וניתומדבו | ש םלצב | יוניאשו ,5-. . לכו .א . . לכ ,שְך . . תא :
 | ך וניתומדכ ונמלצל 'מוד וניאשל הדריו וניתומדו ונמלצ אבי מא ןינח רפכ ןמד בקעי 'ר = ,ל5א :[ודרי %

 לא וא יונישה לא כי'ג ונווכש רשפאו רי'ב ייפב 'יעו הטמלמ תואירב וב שיש וכו הבקנו רכז קוספה ףוסו ,תרשה
 דחא אוה הז רמאמה הז רמאמל ומידקה ןכלו ,תמו םיללג ליטמו לכוא אוהש כ''ג זמרנ וב ואצמו ויבוקנו שרדה
 יתש ךרצייו שרדב א"ר םשב יירפת 'ר ירמאמו הז רמאמ אבוה ד"יפ ןמקלו ,ת"'פיבו םש בי'ב םי'בשר 'יפב 'יעַו "וכו
 הלעמלמ 1 :יתמלשהו "ידו הלעמלמ, תולמה ןאכ וטמשנ ליייכבו ,ש"ייעו םינותחתה ןמו םינוילעה ןמ \ תוריצי
 ןונגפכ אוהו הלעמלש תואירבה כ"חאו הטמלש תואירבה הליחת הנומש םינינעה רדס ךפהנ 'יסופדב .יוכו דמוע
 הנשנ םש הגיגח אתיירבבו ,רמאמה לכב ןאכ יתהגה ןכו תרשה יכאלמכ לייכב םג 'יא םשו  דייפ ןמקל שרדמה
 'וכו הפוקז המוקב ןיכלהמו 'וכו (סייד 'יעו) תעד סחל שי תרשה יכאלמכ השלש 'וכו םדא ינבב ורמאנ םירבד השש
 השלש ייגח נ'רדאבו ,המהבכ יער ןיאיצומו 'וכו ןיברו ןירפו 'וכו ןיתושו ןילכוא המהבכ השלש יוכו קי'חלב םירפסמו
 הרמא ןומיס 'רב הדוהי יבר רמא תואבצ 'ה והמ םש ר'יספבו ,'וכו ןיכלהמו 'וכו הגיב ןהב שי ש"המכ 'ג 'וכו המהבכ
 םיתמ אלו םיברו םירפ אָלו םיתוש אלו םילכוא םניא הלעמ לש אבצה הטמל אבצ שי הלעמל אבצ שי 'וכו הנח

 הנח הרמא םש תודמ בילד אתיירבבו ,'וכו םיתמו םיברו םירפו םיתושו םילכוא הטמלש אבצהו םלועל םייח א
 םש ש"מבו ,'וכו םינותחתה ןמ ינא םא םיתמו םיברו םירפ םינותחתהו םיתמ אלו םיבר אלו םירפ אל םינוילעה "וכו
 :יז "יס ב'יפ ןמקל דוע ייעו 'וכו הבראו הרפא ינא םינותחתה ןמ םאו תומא אל ינא םינוילעהמ םא הרמא רמא בר
 הז שרפמ טיייכ רי'ב 'יפבו ,רדצ 'ע ל"תמעו ני'חעו יתהגהו דייצמ 'יא םש ןמקלו ךירצמ שבתשנ ליייכב .דדצמ הז 2
 יוכו אלא "וכו שממ דדצמ אל ספדנה 'יפב רחא "יפו ,השוע המהב ןיאש המ  וירוחאל וינפ דדצמ םדאה דדצמ
 ידפת 'ר ךומסב טוקליה 'יג ה"יכו .יירפת יר 8 :שיייוע 'וכו ןידדצל לכתסהל לוכי וינפל טיבמ אוהשכ וליפא םדאהש
 א''הגא 'יעו דיפ ןמקלו ןאכ הז רמאמב קר רכזנ הז ארומאה םשו ,יאדפת 'ר ךומסבו ןאכ םיסופד תצקמב הגומ ןכו
 רמאמה ןונגסכ ןכ סרוגש וא שרפמ טייכ רי'ב 'יפב .וארוב ינירה 4 :הלעמ לש .תומדבו םלצב :159-דצ גיח

 םלצב אהי אל םינותחתה ןמ םאו הברו הרפ אחי אל םינוילעה ןמ ותוא ארוב ינא םא הי'בקה רמא ויר
 ,הז ןינעב תרחא הטש דוע שרוד .אחא רישב יירפת 'ר 5 :'וכו ותוא ארוב יניוה אלא המהבכ אלא תומדו
 ייא םש ירפסבו ,'וכו םיתמ אלו םיבר אלו םירפ אל םינוילעה תודמ בילד אתיירבב רמאמה יפכ ןה תוטשה יתשו
 ושפנש הזה םדאה ןמ ץוח "וכו ץראה ןמ וארבנש תוירב לכו 'וכו םימשה ןמ וארבנש תוירבה לכ רמוא יאמופ יר
 ינא 'אנש ןלעמ לש תוירבכ אוה ירה םימשבש ויבא ןוצר השעו הרות םדא השע ךכיפל ץראה ןמ ופוגו םימשה ןמ
 אל םאו 7 :ןותומת םדאכ ןכא רמאנש ןטמלש תוירבכ אוה ירה 'וכו הרות השע אל םכלכ ןוילע ינבו 'וכְו יתרמא
 היחי תומי םאו כ'יכו טוקליה ייגו וז 'יג שרפל שיו ,חייכב ןאכ ה"יכו היחי ת מ םאו ליייכב 'יגה דיפ ןמקל .אמחי
 דועו ,הרות ירבד לע ע"א תימי םש םושרג וניבר 'יפו ומצע תימי 'וכו היחיו שיניא דיבעי המ יא בייל דימת םרמאמ ייפע
 היהי םא םדא השענ 'פב קדרה איבהש 'יגה המוד רמאמה הז ןונגס לכלו ,ומצע תא היחי תומיו 'וכו דיבעי המ םש
 תואתהמ ומצע תיממ םאו ופוג םע ושפנ תומת ןמזה יגונעתב ומצע תא היחי םא שרפמו היחי תומי םאו תומי
 'וכו וברו ורפ 'וכו םיהלא םתא ךרביו וירחאלש קוספב ביתכ ודרו .םיה תגדב ודרו :דע ייח ןפוג תומב הוחי 'וכו
 וכימסהל ידכ ןאכ הז רמאמ איבמו ,'וכו תגדב ודר יו 'וכו םדא השענ 'וכו רמאיו בותכ וינפלש קוספבו יוכו ורְרַ

 (נ'חעו תומדו םלצב וא) וניתומדבו ונימלצב אוהש תא 'וכו בקעי ר'א םייפמש םושמ איר םשב יארפת 'ר יר
 ולשמיו ודרי םירחא ודר י שרוד וא) וכז אל םא הטמ הטמ ודרי םהש הדירי ןושל ודריוו היידר ןושל ודרו שרודו
 היגה ת''פיבו ,(ספדנה 'יפב ייעו ןיקיזמו תויח םהב ןיטלוש םירחא ודרי ואל םאו יייכ ר'ב 'יפב שרפמ כו םהב
 בתכש ת"'הע י'שריפמ םג ותהגהל היאר איבמו (ניחב ייעו) 'וכו ואל םאו ודר י הכז םא חי'רא 'וכו תגדב ודריו
 רמא אלו ודריו רמא ךכל ףיסוח םשו קי'דרב עי'יעו ,יוכו הדירי ילו יודיר יל הזח ןושלב שי וכו תגרב ודריו יפב

 'ב א"יכב דוקנ רמאמה ףוסבו ,ודרי הכז םא 'וכו תגדב ודריו ןכ ייגה כיייבו 'בו 'א א"יכבו ,'וכו (ולשמיו לי'צו)
 (תוקיזמש יב איייכב) תוקיזמ םימעפ תויחהש א'יכב ושוריפ ףסונו ,(?חתפב 'א איייכבו ,לעפנ ןושל ('ודרי ואל םאו

 ,ןנח רפכד "'ר רמא 8 | :'וכו ודרי 'וכו ןגימלצב אוהש לכ ךומסב ןכ סרוג קידרבו /'זרהמ 'יפב םג ייעו +

 ) ּודָרַ. ל ודי
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 ,והז יא ןיעדוי ויה אלו ינימוד ךלמל רמול םישקבמ הנידמה ינב ויהו ןיכורקב ןינותנ ויהש סוכרפאו
 .ןושארה םדא היכקה ארבש העשב ךכ ,ךלמה תא ועדיו ןיכורקה ןמ וכילשהו ופחד ךלמה השע המ
 ןמ םכל ולדח ריהה םדא אוה יכ לכה ועדיו הניש וילע ליפה היבקה השע המ  ,םיכאלמ וב ועט
 : : :(בכ ב היעשי) 'ונו םדאה

 = : םארב ויבוקנו רכז ךלמה ימלתל ובתכש םירבדה ןמ דחא אוה הז םארב הבקנו רכז (זכ 5או

 ['דו הלעמלמ| תואירב 'ד וב ארב רזעל 'ר םשב ןנברו קחצי רב אננח 'ר םשב הימחנ 'רב עשוהי 'ר

 ,ב'כ ייפ סט סעוסכפ ,ע'י "ספ סועט 3"'ע סעוסנפ ,'6 'ע .סלינע ,'ד ס"ע ספ סלינע 'טוכי דיפ ססספד 'סע לכ ססליכמ 5
 < :יס "ס ס'פ סנכ םועע ,(ס'5פ) םי'עפ םי'לפ י''פ ןעקכ 'יעו | ,(ס"ס) יס 6'פ סילפופ 'כמ | ,פ"כ | ל"פ סכופ לפס 'סט
 < ץ"עק) נ"פפ יסנכ ססקיקפ ,ז'ע סדע םודע נ'מד ספייככ | ,זיפפ כ"כד5 ,'ל זי"ע סגינס ייעו ,ד"יפ ןטקל דיי כ וקל 6
 : : :'פ לסועט טכדמ ,(יב

 = .ימישכאח ןינורקב | יעד יל ,(םש)י סיד .מכא[זחפ ]ןינותנ |  סוכרפהו ,י?ףעַד סוכרפיאו .מ"רךע כא [סוכרפאו 1

 = מ (םש)י*רבנכאח'ד ןוגמיה "עַד ונימוד .עע [ינימוד | מוע 'ל ךלמל | = הנידמה ינב ןישקבמ | (םש)' יפ ןיבורקב
 .| (םש) ו . . הז יא ,א ךלמה והז יא ,מ אוה הז יא ,י אוה הזיא ,ףְ והזיא | י ןנמה ,פ ןונימיה

 = תא ועדו | שאח ןינורקל . . 'י ויכורקל . . ,ך ןיכורקל ץוח | ואיצוהו [וכילשהו | י ופחדו ולטנ [ופחד 2

 = כד - .םדא תא ,(םש) יא [ןושארה םדא | ₪ סוכרפה . . .מ כא סוכרפא . . ידך סוכרפיא אוהש לכה ועדיו [ךלמה
 < א הריש וינפל . . ושקבו ,(םש) יִכְד שודק וינפל רמול ושקבו -. .₪ תרשה יכאלמ 8 |  םדא ,[מ . . םדאה תא
 "וכ ופאב המשנ רשא [רגו 4 | אוהש [אוה יכ | יאְד המדרת ,מיכלאחפ [הניש | מ הריש רמול ושקבו

 = .[:פאפד ימלתל* | ?א ונשש ,ןכ'אפְך ונישש [ובתכש | כאפְד 'ל אוה 5 | מ (םש) יכאְד אוה בשחנ המב
 = ,1א אמח .פ הנה ,ך אניה | ך רב ,כ5פ [רב 6 | חח וארב [םארב | כא הנקנו | ל יאניל , יימלתל
 = ומ ארב | כ ובא רב . . ,%א וביא רישב רזעלא ,א וביא ,ך רזעילא .פ רזעלא | א ןינברו ,כ ןנבר | כ אנוה
 = | ל ל .?א הטמלמ .כפ ןל- ['אְד הלעמלמ* | כאפְד תוירב ,י [תואירב | יכפד עברא .'א [ד | בא יל
 ה : | יל ,זְד תוירב עבראו ,'אְַד העבראו .כפ עבראו ,%א ['דו*

 " םיכאלמ וב ועט (רכו ומלצב ףסונו) ר'הדא 'ןכו תעשב ךכ ךלמה תא ועדיו םיכורקה ןמ וכילשהו ופחד ךלמה
 = היכו ,(1י'לב הגידמ רש .סוכרפאו 1  :יוכו ולדח ד'הה םדא אוה יכ לכח ועדיו הגיש וילע ליפה ה'בקה השע המ
 = ע"יעו 281 רצ םיורק 'יעו פ'יכב סוכרפתו תארוה ןכו נ"חעו סוכרפיאו ייא ןיכרק יעבו ,ינימוד 'עו סוכרפא 'ע ךורעב
 " ןכו .209 דצ םש טסריפ 'יעו (?םירשו םיכלמל הבכרמ .ןיכורקב : 72 דצ טסריפ 'חהל ראססאלגו סוכרפה 'ע ע"מ
 "  םג ןיכורקב ה"כו ,'וגו הנשמה תבכרמב ותוא בכריו ןיכורקל ועספי הריכעל ועספ אלש םילגר ל"יכב צ"פ ןמקל
 = .טיוכ ריב 'יפב שרפמ ןכו ,םיכרעה 'ג לכב ךורעבו (ןינורקב שבתשנ םיסופד תצקמבו) אנליוו 'דו מ'רפפ 'דו ודב
 ,(?אקירווק הבכרמ ןי נו ר ק שרפמ ספדנה ר"'ב 'יפבש רחא 'יפבו ,(םיבר 'לב ושריפ ןוכנ אללו) תולגע ןיכורק
 "  ןינורקב ןיגותנ ויהש תלהק 'מב 'יגה ןכו ,ןורק אוהש הוש לכהו ץיונב ןינורק ליז ישר 'יגו בתכ א"אב םגו
 < = אמוחנתו וס תרעה יא גיילק 'תקיספ עי'יעו 'א ו'ס ביפ תוינעת 'שוריב םג אצמנ ןיבורקב שובישהו ,('ר"למ אוהו נ"חעו
 - .ינפל קר ןודא אורקל היה סכרדו (*ןודא .ינימוד ךלמל רמול :הניפסב םינותנ ויהש ייא ב''מ ילהק 'מבו ,י יס יעסמו במ
 = ףורעבו) ינימוד 'ע ךורעב היכו יתוריעהש ומכ ד"חמרל רייבב םג 'יא ינימוד ''גהו ,95 דצ םש טסריפ 'יעו ךלמה
 "  שרפמו סרוג ןכו ,(*הריש ייפו ןונמיה 'יגה םירפס בורבו ,ןונימוד שבתשנ תלהק 'מבו ,(נ'חעו ונימוד 'יא ר"פד
 = .ןימכ דוע ףסונ םש ר'פדבו) ספדנה רי'ב ייפב ייעו ריש 'יפו ןונימיה סירג ליז יישרש א''אב בתכ ןכו ,טייכ רי'ב 'יפב
 " פסונ םשו ןונמיה כ'ג 'יגה יריכמ 'קליבו ,ןונמיה רמול יוכו ינב ושקיב ב"'מ 'להק 'מב ןכו ,(יל שרפתנ אלו ,לבהל אוה תשחנ
 <  .םוכרפיא אוהש .לכה ועדיו םירפסה 'יגמ אפידע וז 'יגו ,םש די'המרל רי'בב היכו .ךלמה תא ועדיו 2 :  ינימוד 'יפ אוהו ןודא
 = וב ועט 'וכו ךכ 'וכו ועדיו ןינורקל ץוח ואיצוהו ופחד רמאמה ןונגס םשו ןכ ייגה תלהק 'מב םג ןכא ,תיפיב ייעו
 <  רמאו םש םייסמו ,נ'חעו םדא אוהש ועדיו הניש וילע ליפה 'וכו השע המ שודק וינפל רמול ושקבו תרשה יכאלמ
 2 וינפל רמול ושקבו 'וכו ךכ ךלמ אוהש לכה ועדיו ןינורקל ץוח וכילשהו ולטנ 'יגה ביימ 'לחק ימבו ,'וכו התא רפע יכ ול
 = יב יה תישארב ןמקלו ם ת א אר ב ןאכ בותכ ארקמב .םארב הבקנו רכז 5 :'וכו אוהש ועדיו הניש וילע ליפה 'וכו המ
 "= הכומ ימוחנת ישרדמו ימלשוריו אתליכמב םיונישה רדסמ ןכו שרדמב ונינפלש םיקוספה ךשמהמו ,ם א ר ב הבקנו רכז
 < .םויב לכיו יונישה רחא הז יוניש הנמנ םירפוס 'סמו הרות רפס 'סמו הגיגח ילבבב לבא ,(ז"כ 'א) הז קוספ ונישש
 ויבוקנו רכז ונינפל אוהש ומכו יגילפ יונישה ןונגסב םגו ,'ב 'ה ןמקל קופפה אוה כ"או (יששב לכיו) יששה
 ו יב קנו רכז ייגה ימור י'כ אמוחנתבו .(ויבקנו שובישב רימאטיז 'ד 'שוריב) האיציניו 'ד ימלשוריבו 'תליכמב ה"כ ם אר ב
 < /תיס 'סמו הליגמ ילבבבו ,כ'יכו 'בו 'א א'יכב ןאכ היכו (ויצ הרעה שייייעו) ם אר ב ה ב ק גו ר כז .ביימ ימוחנתבו ,םארב
 "= .רואמבו ,(סי'דב ייעו) ם אר ב ןב תכ א לו אידהל ףיסומ ילבבבו ,ואר ב הב קנו ר כ ז 'יגה אמוחנתו םירפוס סמו
 "= ימלשוריו יתליכמבו רי'בב ונינפלש אחסונה יפלו ,נ'חעו וארב הבקנו רכז ריב "יג אבומ 180 דצ אנליוו 'ד םיניע
 " ועשי אלש םארב ויבוקנו רכז ןתוא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו הז קוספב ןניש
 " ר"תדא ארבנש הדגאה ישרדממ ארקמ לש וטושפ איצוהל וא (םש ישורי עקב "יעו) הבקנו רכז אוה םיהלא םלצד
 " םדאה תא ארבש תושעל אילפהש הז יוניש יפל בותכה שרפתיו ,55 דצ השרפה שירב 'יעו ןופוסורפיד וא סוניגורדנא
 <  ןכו .יב 'ס תוכרבו 5 דצ אפ ליעל 'יעו םהמ האצוי וחור ןיאו (ויבוקנו תלמ לע בש םארבו) םיליחמו םיבקנ םיבקנ
 "= ךב וכו היבקה ל"א (גיי חיכ לאקזחי) וננוכ ךארבה םויב ךב ךיבקנו ךיפת תכאלמ בותכה 'א ה'ע בי"ב ושרד
 < ,םש הליגמ י'שריפב 'יע וארב הבקנו רכז אחסונה יפל יונישה סעטו ,'וכ| םדאב םיבקנ .םיבקנ .יתארבו יתלכתסנ
 "  שייאמר תורעהבו .,82 דצו 28 דצ ףיזרהמהל ןעידוטשראפ 'סב עייעו ,יונישה לכ אתיל ונינפלש ינויה סוגרתבו
 "  שפ ןמקלו ,םש אתליכמב ןושלה ןכו .ובתכש םירבדה ןמ :םש סיימב רעללימ לאוי 'חה תורעהבו םש יתליכמב
 " ;יתהגתו ךלמה יאניל לייכב ס'טו ,81 דצ םש ף'ןרהמ שימ "עו וניש ש ל"יכב םג "גה ה"מפו הילפ
 .  יכאלמבכ הלעמלמ תואירב וב ארבש ותוא ארב םיהלא םלצב ומלצב "וכו ארביו קוספה שיר שרוד .'וכו וב ארב 6
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 08 וכ א ח השרפ = תישארב

 השענ םיהלא רמאיו 'תכר והמ ותוא ולאשו ורזח ,הדיצב התאופר אצומ התא םינימל הבושת
 םיהלא ארביו אלא 'תכ ןיא םדאה תא םיהלא וארכיו היותבד ןורק ןוהל רמא .'ונו םדא ,
 רכעשל םהל רמא ,בישת המ וונל ,הנקב התיחד וליאל וידימלת ול ורמא ואציש ןויכ .(זכ א .תישארב) 1
 אלב שיא אל ,וניתומדכ ונימלצב ךליאו ןכימ ,םדאמ תארכנ הוחו המדאמ ארבנ םדא :
 יש היבקה ארבש העשב היעשוה 'ר רמא :הניכש אלב םהינש אלו שיא אלב השא אלו השא !
 ךלמל המוד רבדה המל ,שודק וינפל רמול ושקבו תרשה יכאלמ וב ועט ןושארה םדא תא :
. 
 סיתש סע 'פ םלקק עכדע ,נ'כ '3 סיעש יכיכע 'קלי ,(די5ש) 6"סכ יכ סיעשי 'קלי ג'כ כ טוקל 5 = :צייכפ ןטקל 8 /

 : טייפ ס"כדפ 'יעו ,(107 75 לעוז טכדמ) סט נ') סלסק ,('י ר)

 | ?א ןדצב | א ןתבושת ,'אָד התבושת שנפ [התאופר | כ תקולחמ .א פד הפ ןוחתפ ,שננזְך [הבושת 1

 .ונימלצב םדא ,י'א םדא [וגו םדאל | 1 ןיד והמ . . ורמא ,5'א והמ ול (5 ורמאו) ורמא ,י'אפ [והמ =:

 הירתבד המ :אְָד הירתבד המ ,ך ארתבד ,'ףככ [הירתבד | ך ןוארק .י"'רכאחפ [ןודק | כ ןול | כ"א פד וגיתומדכ ּ
 ארביו אלא ןאכ 'יתכ ןיא םדאה . . . וארכיו | ₪ םדאה . . ארביו . . המ ,יומלצב םדאה תא םיהלא ארביו
 אלא (יכ ןאכ ביתכ ןיא) רמאנ אל םהימלצב םדאה . .וארביו ,%א ארביו . . ןאכ 'יתכ ןיא . . וארביו ,1א  םיהלא
 אלא ןאכ 'תכ ןיא םהימלצב ארביו אלא ןאכ יתכ ןיא וארביו ,יכ'ך ומלצב םדאה תא (יכ ארביו אלא) םיהלא ארביו

 | יכפ שקב [הנקב | ל וליא .י'אְד ולאל [פ וליאל* | י יבר .פד"ל ר ₪ כא |וידימלת 8 | ₪ ומלצב
 | יכא 'ל תארכנ | ד הוח [הוחו" | יאְד המדאה ןמ ,כפ [המדאמ 4 | יכַא הלחתב [רבעשל | בישמ התא

 ותוא ולאשו ורזח ₪ .אחפ [הניכש | א םהינש ןיאו 5 | - ךלאו [ךליאו* | יאפְד ןאכמ ,?ְד ןאכימ =

 ולאל וידימלת ול ורמא עדוי אוה אלא ןאכ ביתכ ןיא םיעדוי םה םהל רמא י"י םיהלא לא ביתכד ןיד המ ול ורמא
 רסיק סוטסוגא רסיק סוגוליסב רמאד שיניאכ ןה םיהלא םש ןתשלש םהל רמא בישמ התא המ  ונל הנקב תיחד
 םישודק אלא בותכ ןיא המה םישודק ןהל רמא אוה םישודק םיהלא יכ ביתכד ןיד אוה המ ל"א ול ולאשו ורזח
 | א השודק | מ יל וינפל | מיכא 'ל וב 6 | (היעשי) ו איד ,מ היעשוא ,כאד אי ,'ךפ [היעשוה | ך אוה

 | .םכ יל .יז] ריהל לשמ ,(םש)יאְך לשמ ,₪ [המוד -- המל |

 לאל 'וכו ולגנ םש יכ :'וכו דריו 'וכו הדרנ הבה ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו ונמלצב םדא השענ ןדיצב ןתבושת
 : וכו ול תודפל םיהלא וכלה רשא וכו וילא ונארק לכב 'וכו םיבורק םיהלא ול רשא לודנ יוג ימ יכ כו הנועה
 םדאה תא םיהלא וארביו הירתבד ןורק םהל רמא ונמלצב םדא השענ ביתכד ותמ 552 דצ איגופב היכו .יתכד והמ 1
 ןורק ןוהל רמא ונתומדכ ונמלצב םדא השענ 'וכו רמאיו ביתכד והמ 484 דצ םשו ,םיהלא ארביו אלא ןאכ בותכ ןיא

 וארביו ןהל רמא וניתומדכ ונימלצב םדא השענ ביתכד ןהא המ ותוא ולאשו ןרזחו םש 'שוריה ןונגסו ,םיהלא ארביו אלא 'ןכו
 השעמל ועיגהש ןויכ םש ריידבו ,נ"'חעו ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו אלא ןאכ ביתכ ןיא םמלצב םדאה תא םיהלא
 ןיא םהימלצב םדאה תא וארביו בתכ ימ ןהל רמא ונימלצב םדא השענ ביתכ ירה ול ורמא םיחמש ויה ישישה םוי
 בותכהו ,ביתכ וילא וניארק לכב 'וכו לודג יוג ימ יכ .ביתכ אהו ול ורמא ומלצב םדאה תא ארביו אלא ןאכ ביתכ
 םלצב םדא השעא ול ובתכו ךלמה ימלתל םינקזה ונישש םירבדה ןמ דהא אוה 'וכו םדא השענ םיהלא רמאיו
 וירחאלש ארקמה וניש םש תומש במ אמוחנתבש 'יגה יפלו) 64 רצ ןמקל יתנייצש תורוקמה לכב אבומש ומכ תומדבו
 רעביא יסב ף'זרהמ שימו 10 דצ ליעל י"'מב 'יעו ןאכ שרדמב דקפנ הז יונישש אלפו ,('וכו ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו
 אלו םדא השענ 'תכש המ קו ולאש םינימהש תצק עמשמ לייכב ונינפלש 'יגה יפלו ,24 דצ 'וכו סולפנייא ןעד
 : לעפנ 'ל םדא תשענ שרודש םושמ וידימלתל ותבושתב ושרפל ךרצוה יאלמש 'רו ,ונתומדכ ונמלצב קוספה ןושל וקייד
 השענ שרוד .ארבנ םדא רבעשל :תומוקמה לכב איגופ יסב טימשה הניכש אלב דע הז רמאמ .'וכו ואציש ןויכ 8
 ונמלצב ךליאו ןכימ וערז ויהיש ונתומדכ ונמלצב שרודו ,םדא השענ רבכ (60 דצ) ליעל ה"ר שרדש ומכ םדא
 ונתומדכ וגמלצב ךליאו ןאכמ םדאמ הוחו המדאמ םדא השענ ושכע ארק שירד יכה טיייכ ר'ב 'יפב שרפמ ןכו ,'וכו

 הוחו המדאמ ארבנ םדא רבעשל יי ת א שיא יתינק ב''כפ ןמקל שרדה ןכו ,ת'פיב םג 'יעו דלווב ןיפתוש
 'וכו רפעה ןמ ארבנ םדא רבעשל 'יגה 'שוריבו ,הניכש אלב םהינש אלו 'וכו שיא אל 'וכו ונימלצב ךליאו ןכימ םדאמ
 ולאשש ולא תולאש יד דוע ואבוה םשו ,הניכש אלב ןהינשל א''א 'וכו השאל א'או 'וכו שיאל א''א רכו ונימלצב ךליאו םדאמ
 ב'כ עשוהי) עדוי אוה 'ה םיהלא לא 'ה םיחהלא לא ביתכד ןהה המ ותוא ולאשו ורזחו םש לי'הזו יאלמש 'ר תא םינימה
 ימ .ייעו) ץרא .ארקיו רבד יה םיהלא לא ביתכד והמ ותוא ולאשו ורזח סוטשוגא רסיק סוייליסב רמאד שניאכ 'וכו 07
 תושודק יגימ לכב שודק קחצי ר"א 'וכו אוה םישודק םיהלא יכ ביתכד והמ ותוא ולאשו ורזח 'וכו (םש םילהת
 יוג ימ יכ ביתכד ןהא והמ ותוא ולאשו ורזח (גייל 'ר עשוהי 'קליו םש םישודקו סש תישארב ביימ אמוחנת ייעו) .'וכו

 הנקב תיחד ולאל יבר וידימלת ול ורמא םירמאמה ולא לכב םשו ,(םש ריד 'יעו) 'וכו וילא םיבורק םיהלא ול רשא
 םיהלא לא ביתכד ןיד חמ 'וכו ולאשו ורזח רמאמה לכ םיסופדב ףסונ םש ימלשורימו ,556 דצ א'ח אי'הגא ייעו 'וכו
 אלו יתנייצש י"כ לכב אתילו ,אוה םישודק םיהלא יכ ביתכד ןיד אוה המ 'וכו ולאשו ורזח רמאמה תלחתו 'וכו +
 ןמסנש ומכ ימלשורימ קתעוה א"ל 'ר עשוהי יקליבו ,םש דייהמרל רייבב קתעוה אלו רי'ב ייפבו ןאכ טוקליב אבוח
 'יגה 552 דצ איגופבו ,ומלצב .ןושארה םדא תא 6- : פואיליסב 'ע ךורעב םג ייעו (ולאש םי ג י מ ה ר'פדב םשו) םש
 ךכ ד"המרל ריב םשב איבהש רמאמה ףוסב 484 דצ םש ןכו ומ לצב ןושארה םדא היבקה ארבש העשב ןכ
 וב חפנ ה'בקה השע המ 'יא םש אי'ררפבו ,ר''ב 'יפב ייעו 'וכו וב ועט ותו מ דכ ו מ לצ ב ר"הדא הי'בקה ארבש העשב
 אוהש ןירובסכ וארייתנו תוירבה ותוא ואר םיהלא תומדב:ראותמ היהו וילגר לע דמע 'וכו המשנ וב קרזו ויפ תמשנ חורב
 איגופבו ,שודק ורמא אל םיפרש ט''כפ ףוס ו"'ד ר"ומשב ןושלה ןכו .שודק וינפל רמול :'וכו ול תווחתשהל םלכ ואבו יש
 תישארבד הבר רדסב 'יעו תואבצ יי ק'קק 484 דצ םש ןכו ,תואבצ י'י שודק שודק שודק וינפל רמול 'יגה 552 רצ
 םש תלהק 'מב .'וכו המוד רבדח המל : הריש וינפל רמול 'יגה במ ילהק 'מבו ,88 דצ בי'ח מ"תיבב ןנוכ ימבו טיי יס
 סוכרפאו תלמ טימשה 484 דצ איגופבו .נ"חעו סוכרפאו ךלמל לשמ םש 'יגהו םדא אוה רשא עדונו שרדב רמאמה אבומ
 ןונגסב ונינפל אוהש ומכ םש רמאמה קתעוה ופוס דע קל ,םיכורקב דחאו אוה ויהש המוד רבדה המל םש 'גו
 השע המ (ךלמה ףסונ םש ןוילגב) .והזיא ןיעדוי ויה אלו יג ימו ד ךלמל רמול םישקבמ חנידמה ינב ויהו לייכ



 ו א ח השרפ תישארב ו

 ,וכלמ אכה תיל היל 'ר רמא ,תרשה יכאלמב ךלמנ םראה תוארבל אבש ןויכו םינותחתהו םינוילעה
 םירמוא ןהמ ,הב השענ המ רמא ,תכלשומ תחא ןירלוב הארו ןיטלפ חתפ לייטמ היהש ךלמל אלא
 םינימה ולאש :בכעמ ימ התוא השוע ינא סיטניירדא ךלמה רמא ,תויטברפ םירמוא ןהמו  תויסומיד מ

 יכ ר"הה םינושאר םימיל לאשנ םתאו ינא םהל רמא ,םלועה תא וארב תוהולא המכ יאלמש 'ר תא
 םיהלא ארב אלא ןכ בותכ ןיא םדא םיהלא וארב .(בל ר סייבד) 'ונו םינושאר םימיל אנ לאש =

 םיהלא וארב תישארב םהל רטא ,'וגו םיהלא ארב תישארב 'תכד והמ ותא ולאש ורוח ,(סש םש)
 אצומ התאש םוקמ לכב יאלמש 'ר רמא ,ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב אלא ןכ בותכ ןיא

 בפ  סעוסנס ,ג': "ס "5 סנכ סיכנד ,'6 "ק ע"כפ סבכ םועס "עו ,'ד ב" ע'פ םוככנ 'טוכי ,ד"י מכ טוקלי 8
 : '3 ס"מ ןיכלסנפ , 5 "כ 'כ סילסס שכדע ,'ד ''פ סיטודק לצוסנס ,'ד 'יק סיטודקו יז יי םיטסכנ

 ,. .[תרשה** | א יכאלממ | א הצע לטנ [ךלמנ | כא םדאה תא ,יפ םדא | פ ארבל .אְָד תארבל ,יִכְזְד [תוארבל 1
 = | יכא חתפ לע ,עְד חתפב ,פ [חתפ | אד -- לשמ :יעכפ [ךלמל 2 | יאָפְד יול 'ר ,ל היל [היל 'ר* | ל תרש
 . | ?ף ןירלב ,1ךד ןירולב .יעכאפ [ןירלב | כאפד ולש (כ'א ןירטלפ .'ְד ןיטאלפ) ןיטלפ ,ינ) [ןיטלפ

 = ים תויטבירפ | ]) ורמא | וע ןהמ | עץ תואסומיד :אָפ ד תוסומיד ,יש תואיסומד 3 | .ע ורמא | כַפ םהב |הב

 " / ,ץ) [םיטניירדא | ?א תואסכדרע ,כ תואיסכדרפ ,+ תויסכדרפ ,'ד תואכסדרפ ,ש'א תואסדרפ ,ן) ך תואטבירפ
 -| אפ -. ורמא [המכ | ?א אליש ,'א יאליש + | 'וכפ ולאש ןינימה | ?ךְד ןיטרדניא ,י'ך'א ןיטרדנא ,פ סוטינירדא
 םיהלא ארב רשא סויה ןמל ךינפל ויה רשא .פ [וגו | 'אפְד םינושארה ,יכ [םינושאו |  'א םיטוש ב, [םהל
 :ןיא | 'א וארב ,פְִד וארב רשא ,י םיחלא וארב [םדא -- וארב 5 | ך םדא . . ןמל ,'א םדא . . ןמל 'וכו ,ו םדא
 = .ורמא :*אפ [והמ | ותוא | אפְד ולאשו 6 | א ארב ,ףְד ארב רשא ,+ [םיהלא ארב | 'א 'מאנ אל ,יַפְד ןאכ 'יתכ
 ןיא 7 | ך ל :אפ [הישארב | אד ל .פ םימשה תא [רגו | א 'ל תכד | ך ןיד והמ ול ורמא ,'א והמ
 - | ם שיש [אצומ התאש | כ"א לכ | 'אפ 'ל ."אָד סיהלא [ץראה -- םיהלא | אך ןאכ .ביתכ

 יתהגהתש ומכ אלא םירפסה ראש 'יגכ יול 'ר רמא היגהל ןיאש ל'נו היל 'א בוהכ לייכב .היל 'ר רמא 1
 יר .אליא 'ר כ''ג ,ארקנו ,יב ה"ע י"הבמ 'יעו ימלשוריב רפסמ ןיא םימעפ רכזנש אליה 'ר  אוהו היל 'ר רמָא
 יול 'ר םשב ליעל רמא ןינכסד יירש השק םירפסה 'יגו ,א"הב היל 'ר ל"יכ תביתכ יפל אוהו איל 'ר אייל
 תועמשמ ןאכ ןיא וכלמ אכה תיל היל ר"א ןוכנו ,410 דצ ב"ח א"הגאב םג 'יעו ךלמנ םיקידצ לש ןתושפגב '

 יכאלמב וא ץראו םימש תכאלמב וא ובלב ךלמנ הי'בקהש םדא השענ ושרדש םינשרדה לע קלוח אוהו ,הצע
 " םבכעמ ןיאו םירזוג ןהש רבדל םיכלמה ךרד ןכש וטושפכ הש ענ שרפמ אלא םיקידצ לש ןתושפנב וא תרשה
 ןכו ןבא לש ('שוג .ןירלוב 2 :יוכו יול 'ר 4 םיסופדבו ימא 'רו אליא 'ר= ל"יכב "וגה ו 'יס ז"יפ 'מקל ןכו
 םירמוא ןהמ | : סיטניירדא 'עו תואטברפ 'ע רלב 'ע ךורעב אבומ רמאמהו ,בהז לש תוירלוב היכפ ןמקל
 "מב 11 דצ ליעל !יעו תויטברפ ןינבל התוא חקנ םירמוא ןהמו ,תויסומיד ןינבל התוא חקנ רמולכ .'וכו תויסומיד
 < ףילחהש אמיתתו ןטקרפ 'ע ךורעמ ושוריפ חקל הארנכו ,תוכירב איטקרפ ילתפנ ר'רה 'יפל אמיתה 'יס יתגצה םשו)
 < איסט בתכ א'אבו ,ךלמה רצח בבסל תובשומ שרפמו תואסדרפ 'ג ספדנה ר''ב ייפבש ינשה 'יפבו ,(ןטקרפ םע איטקרפ
 םדא תרוצו םלצ 'יפו (?י'ל אוהו ,ילש תומד שרפמ ל"יכ ןוילגב .סיטניירדא 8 = :'וכו תובשומ 'יפו תואסכדרפ
 לאש סישרהמ תחספונבו) ולאש .ןינימה םש ימלשוריב .םינימה ולאש : 14 דצ םיורקו סיטניירדא 'ע ע"ומ .'יעו
 - רמוגו םינושאר 'וכו לאש יכ 'נש ןושארה םדא תא ולאשו וכל ןילאוש םתא ילו םהל 'א וכו יאלמש 'ר תא (םינימה
 <  פב םש ר'דכו ,ץראה .לע םדא םיהלא ארב רשא םויה ןמל אלא ןאכ ביתכ ןיא ץראה לע םדא םיהלא וארב רשא
 == תישארב ימי תששל לאשנ םתאו ינא םהל רמא 'וכו וארב תויושר המכ "וכו ולאש אתיא 'וכו לודג יוג ימ יכ
 < בתכ ימו בתכ ארב וארב בהכ ימ ןהל רמא ביתכ םיחלא ארב תישארב הולא ארב תישארב ביתכ ימ ול ורמא
 םיהלא לוק ש עמשה דיהה םש ר'ומשבו ,'וכו ןויכ בתכ רמאיו תורואמ יהי 'ימה ווקי עיקר יהי םיהלא ורטאיו
 םתל 'מא 'יתהלא לוק סע עמשה 'תכ ירהש ול ימא המל םהל 'מא םלועב שי הברה תוהולא ל''א 'וכו ולאש ןינימה
 "= וכו ןינימה ולאש םש תישארב במ אמוחנתבו ;68 רצ היח מ'היבב 'יעו  'וכו רבדמ אלא םירבדמ בותכ אמש
 " םישודק םיחלא יכ ביתכ ירה ול ורמא הרותל לאשנ םתאו ינא םהל רמא םלועה תא וארב תוהלא המכ ול ורמא
 " 'פ םשו ,ארב אלא ןאכ ביתכ אל וארב ןהל רמא םיהלא ארב תישארב ביתכהו ול ורמא םש רמאמה ףוסבו 'וכו
 < = חכו ןינימה ולאש תויושר יתשכ הארנש ןינימל אוה חתפ הז קוספ 'וכו אוה םישודק םיהלא יכ ביתכ המ האר םישודק
 " םישודק אמוחנתב היכו 'וכו םלועבש םיטוש םהל רמא ןה תויושר יתש ירה דחא תושר אוהש םירמוא םתא ןיא 'וכו יכ והמ
 < ארקיו רבד אלא ןאכ ביתכ ןיא וארקיו ורבד ןהל רמא רבד 'ה םיהלא לא ביתכד והמ 'וכו ולאש םש םילהת 'מבו ,שייייעו

 < 298 דצ ,הנטק ר"במ אוהש בתכו רמאמה עטיק 852 םש ,איגופ 'סב תונוש םימעפ אבוח ונינפלש רמאמהו ,יוכו *
 הנטק תישארב םשב רמאמה תלחת אבוה 484 דצו ,הנטק הבר 'מ םש ןמסנ ןוילגבו ר"ב םשב רמאמה אבוה
 .בותכ ןיא םדאה תא םיהלא וארב הר ו ת ל לאשנ םתאו ינא ליחתמו ד"חמרל ר"ב םשב רמאמה םש איבה כ"חאו
 "  רמאמ 485 דצ םשו .ונינפלש ר'במ רמאמה לכ קתעוה ותלחתהב הז יוגישמ ץוחו ,'ןכו ורזח םיהלא ארב אלא ןאכ
 = םתאו ינא םהל רמא םלועה תא וארב תוהולא המכ ורמאו ילמש 'ר תא םינימה ולאש ד'המרל ר"ב םשב רחא
 = :11 דצ ליעל י'מב ייעו 'וכו לודג יוג ימ יכ ביתכ ירח ול ורומא (הרות םהש םינושארל א'נ) הרומל לאשנ
 " םימיל 'וכו לאש יכ ד'הה םי נו ש אר םימיל לאשנ 'וכו ולאש 298 דצ איגופ יסב ה''כו .םינושאר םימיל לאשנ 4
 .  םהל רמא ןויבא קזה דימו םתיפמ ברחמ עשיו ביתכד והמ ול וומא םש תפיוזמ הפסותו ,'וגו םינושאר
 < ןהל רמא 'וכו תישארב ביתכהו היל ורמא םש 'שוריב .ותא ולאש ורזח 6 :  'וכו ןאכ ביתכ ןיא םיהלא וארב תישארב
 ל'צ) וקרפש םוקמ לכ םש 'שוריב .רכו םוקמ לכב 7 = : 25 דצ ליעל יי"מב 'יעו ,ארב אלא ביתכ ןיא ביתכ וארב יכו
 וכו ןי ני מ ה ורקפש ריפדב םש ןוכנלו ,טוקליב 'יגה הניש ןכו ,ןדיצב ןתבושת ןינימה (ס"שרהמ תחסונב ה"כו ורקפש
 (תתבושת םש ןוילגב א'נו) התאופר אצומ התא םינימל ה לא ש אצומ התאש םוקמ לכב אבומ 298 דצ איגופבו
 . התא םינימל (הלאש םש ןוילגב) הבושת 'וכו סוקמ לכב ד"תמרל ריב םשב איבהש רמאמב 484 דצ סשו ,הרצב
 = (סייד ייעו) ןינימה ורקפש מ"כ ןנ חו י ר'יא ןניסרג םש ןירדהנסבו ,ג'חעו הרצב (התבושת ןוילגב) התאופר אצומ

9 6460009. = 3( 000008 06 



 1 ונ א חה החשרפ תישארב

 יכ שונא המ 'ועה ןובר היבקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא ,וארב ךכ רחאו ויתונוזמ יכרצ ארבשמ
 םיפלאו הנצ ןכ םא םהל רמא ,ירבמ ןהל אתקע ארה (ה ח םילהת) ונדקפת יכ םדא ןבו ונרכזת
 לכ אלמ לדנמ ,וארכנ המל (פ סש פש) םיה יגדו םימש רופיצ ,וארכנ המל (ה סש סש) םלוכ
 \ רידא המ ונינודא יי .'ועה ןובר וינפל ורמא ,ותוא ואלמש וילעבל היינה המ םיחרוא ול ןיאו בוט
 ן5ןתושפנב יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר :ךל ינהד המ רבע (י שש ₪) ץראה לכב ךמש
 םש ובשי ותכאלמב ךלמה םע הרדגו םיעטנ יבשויו םירצויה המה היה ךלמנ םיקידצלש
 יבשויו ,(ז ב תישארב) 'וו םדאה תא םיהלא י"י רצייו םש לע םירצויה המה  .(גכ ד א"הר)
 םיל לובג לוח יתמש רשא םש לע הרדנו .(ת סש סש) יונו םיהלא י"י עטיו םש לע םיעטנ
 ןתושפנ ובשי ה"כקה םיכלמה יכלמ ךלמ םע םש ובשי ותכאלמב ךלמה םע ,(בכ ה הימרי) 'ונו

 זח!סבתוכ השמ היהש העשב ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר :םלועה ארבו ךלמנ ןהבש םיקידצלש 66
 רמא 'וו םדא השענ םיהלא רמאיו קוספל עיגהש ןויכ ,םויו םוי לכ השעמ בתוכ היה הרותה =

 היבקה ול רמא ,העטי תועטל הצורה ,בותכ ול רמא ,םינימל הפ ןוחתפ ןתונ התא המ םלועלש ונובר
 תושר לוטיל לודגה אובי םאש ,אהמתא ונממ דימעמ ינא םינטק אלו םילודנ אל ארוב ינאש םדאה השמ
 ארבש ךארובמ דמל ול םירמוא ןהו ,אהמתא ןטקה ןמ תושר לוטיל ינא המ רמוא אוה ונממ ןטקה ןמ

 ה ה וי יק

 ו 1 0

 ו ו בב גב שובו

+ 

 :סש עוקל 10 :3"פ פוכ םכזע ,ו'ע ףלפ י'סד 'קל* ,סט טוקל" 5  :'ס סי'5 ןיכדקנכ ,ס''פ ןיכדסנכ ספפסופ ייע 1 8

 ןובר [וועה ןובר | מ (םש)יכא יל ,ך יכרוצ [יכרצ | ה ארבשמו ,יִד ארבש ,שפ וארבנשמ ,מ (םש) יכא ארבשמ 1

 ,5כל סחל [מיראפד ןהל" | רך ןידח ל | (םש) יכא 'ל .יפ םלוע לש ונובר מ םימלועה . . ,ך םלועה
 [לדגמל 8 | ש תארבנ ,י ירבא ,?ףך אירבימ .?א הייד מ היד ,'א אירבמ ,(םש) י'ך"ל ירבימ | (םש) ו המל
 | א יאמ | א םיסנכנ םיחרוא ןיאו ,מכ"א םיחרוא וב ןיאו 4 | (םש) יפ יל לכ | ך ₪ ול היהש ךלמל לשמ
 מ הלעבל .יפ וילעבל ,(םש) יכא ואלמש (?א הלעבל ,'א הילעבל) וילעבל [ותוא -- וילעבל | (םש) וא האנה
 לא םלוע לש ונובר ,כפ םימלועה ןובר [ועה ןובר | מ ורמא דימ [וינפל ורמא | ך ואלמש ךלמל שי
 | דך ינד .יבאפ [ןינכסד | שיא ינהאהד | א יאמ | מ (סש)יכ'אפד דינע .י'א [דנע 5 | מי'א יל

 ,ך המש . . הרדגו ['אזַד םש ---הרדגו* | דייהה | (י"תד) וי םלועה תא ארבו = [ךלמנ 6 | 'ך לאומש [יולל
 | ך היבקה ₪ :*כאפ [ךלמנ 10 | (םש) יכ םהיתושפנ | ?אָד ךלמ ךלמה ,יפ ךלמה ,(םש)יכ'א [ךלמ 9 | ל וגו
 ,ילא [קוספל | כאפְד -. תא :י [חרותה 11 | ם יסוי [ןתנוי | יי ינמחנ | פ ומלע .יכַאְד םלועה תא ,(םש)י םלועה
 | יכ'אפד וינפל -. [רמא | כא וגיתומדכ ונימלצב . . :י'אפ םדא [וגו םדא | ְך 'אנש הזה . . ,י'א הז קוספל
 לבקו בותכ השמ [בותכ | ₪ ייסורוקיפאל ,יָד אהמתא יינימל | יכא המל | ך םלועה ןובר [םלוע לש ונוברל 2
 ,י'אפ [ארוב ינאש | כ'אְד . . םדאה :פ הזה םדא ,ילא | םדאה | כ"א השמ . . ,י'א השמל 18 | הצורהו | א רכש
 | יד ל אהמתא | י 'ינטקו םילודג ,א םינטק אלו םילודג אל םויו םוי לכב ,ך םינטקו םילודג אל | ד יתארבש
 רומא [ול םירמוא --ונממ | י אובי אל [אובי | א ₪ ץרא ךרד ונדמלי ,פ -. ונממ ץרא ךרד ודמלי [םאש
 | אפד ל .כ [אהמתא | אפְד ינממ -. [ןטקה | ך לוטיל ךירצ :כאפ לטונ | א וניא [אוה 14 | י ול
 תאו םינוילעה תא ארב אוהש ,ף אבש . . םינוילעה ארב אוהש [אבש--ארבש | יכאך דומל :פ [דמל | ₪ ןה
 | ז אבש ןויכ .?א אבו םינוילעה תא ארבש ןויכ ,1א אבש ןויכו םינוילעה תא ארב אוהש ,ְד אבש . . םינותחתה

 יב א'יכבו ,םדאה תא ארב ףוסבו תישארב ימי תששב  .ויתונוזמ יכרצ ארבשמ 1 :ולא םע ולא ןיקסעתמו ןיניידמ
 הז העבש הידומע הבצח התמכחב םלועה לכ ארבנש הרותה וז התיב התנב םישנ תומכח ימוא אוה ןכו ןאכ ףסונ
 אוהו ,הוחו םדא הז ארקת היתורענ החלש תישארב השעמ הז הניי הכסמ החבט החבט םימי 'זב ארבנש םלועה
 : ב'ע חי'מ במ אמוחנתל אובמבו רשא ה''ד 'ב 'ס תוכרב תופסות דוע 'יעו :םש ןירדהנסו אתפסותה י"פע הפסוה
 ,(?ירבימ הגומ ןוילגבו ,(1דוקנו ירבמ םהל בותכ לייכבו ,ן ה ל יתהגהו ,תארבנ המל תאזה הרצה .אתקע אדה ל
 ירבימ וא ירבמו ,המל 'יגה םילחת 'קליבו ,88 דצ ליעל ייעו ךיל ןאל יד ביי בינפ תומבי 'שוריב ומכ המל ןהל 'יפו
 .יול יר םשב 5 : (?לייכב כג דוקנ דבע תלמו ,ךיניעב בוטש המ השע .ךל ינהד המ דבע : לעפתא ןינבמ ינוניב אוה
 עטיק חיייכבו ,891 דצ בי'ח א/הגאב םג ייעו תשבושמ סופדה ייגו .'ג רעש הדיקעבו תומוקמה ינשב 'קליבו י'כ ראשב היכו
 דצ ינולצרב י"רל הריצי 'ס ייפב .םיקידצ לש ןתושפנב : הנטק ר'ב םשב 551 רצ איגופ סב אבומ ןכו רמא יול יר
 לכ ארב חורה הי'ב םוקמה .ארבש הלחתב יכ רמואו שרפמש ימ שיו 'וכו רוציה לכ שפנ םהב רצו 'יפב איבה 8
 םדא השענ יפב :(1 דצ ליעל י"מב 'יע) איעשוה 'רד תישארבב שרפמכו םלועה ףוס דע תויהל ןידיתעה תושפנ
 לש ותיירב תלחתב ארובה ןארב תופוגב סנכיל תודיתעה תושפנה לכש ללכמ ךלמנ םיקידצ לש ןהיתושפנב

 וכו ןהיתושפנ םע איבה .'ג םש הדיקעבו 'וכו םהיתושפנב 'יגה אבומ יטאנקרב םגו ,דיכפ .ןמקל ייעו :'וכו
 ייגהב ללכ קדקדל ןיא ןכלו ,'וכו םהיתושפנ ולא םירצויה א'ד תור שרדמב ייא ןכו ,ני'חעו םלועה תא ארבו ךלמנ
 ךלמה סע הרדגו 6 | :שיייע ןושלה ךרד ןכש תיפיב בתכ ןוכנלו ןהיתושפנ אלו" ןתושפנ רמאקד ונינפלש
 : ארובה תכאלממו תישארב השעממ אוהו ,םיל רדג ומכ .םיל לובג 8 :ניחעו קוספה יתמלשה ןכ .'כו
 םש הריצי רפס 'יפב 'יעו 'וכו םיקידצ לש םתמשג םש ובשי הכו ךלמ םע םש תור 'מב .ךלמ םע 9
 תודחאב םתנומאו םתועטל עויפ ,הז ארקמב ןאצמיש .םינימל הפ ןוחתפ 12 |: (ובשי ותכאלמב םש ליצו)

 : אהמתא ג'לו אתוחינב 'וכו םילודג "יגה 'קליב .רכו םילודג אל 18 |: תוושר יתש תנומאבו

 9 יִרָבַמ םָהְל. = ל יִרָבִמ. = ל דנש

 ב
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 המ ול ורמא ,םדא השענ םהל רמא .תרשה יכאלמב ךלמנ ןושארה םדא תא תוארבל אבש העשב
 םיקירצ ךרד ייי עידוה יכ םיקידצ ךרד י'י עדוי יכ הזה ונממ םידמוע םיקירצ םהל רמא ,וביט
 הלינ אלו ונממ םידמוע םיקירצהש םהל הליג ,םהמ הדביא דבאת םיעשר ךרדו .תרשה יכאלמל
 תנתונ ןידה תדימ התיה אל ונממ םידמוע םיעשרהש םהל הלינ וליאש ,ונממ םידמוע םיעשרהש םהל

 /תורובחו םיתיכ תרשה יכאלמ ושענ ןושארה םדא תוארבל היכקה אבש העשב ןומיס 'ר רמא :ארבישפ ה

 ,(אי הפ םש) וקשנ םולשו קרצ ושנפנ תמאו רסח ה'ה ארבי לא םירמוא םהמ ,ארבי םירמוא םהמ
 השועש ארבי רמוא קדצ ,רקש ולוכש ארבי לא רמוא תמא ,םידסח למוג אוהש ארבי רמוא רסח
 ורמא ,ץראל הכילשהו תמא לטנ היבקה השע המ ,טטק הילוכד ארבי לא רמוא םולש ,תוקרצ
 היה ץראה ןמ תמא הלעת ,ךלש הייסכיטלא הזבמ תא המ םימלועה ןובר היבקה ינפל תרשה יכאלמ

 יר םשב היקלח 'ר פחניפ 'ר  ,הנינח 'ר םשב הל 'מא ןינבר לכ :(בי סש םש) חמצת ץראמ תמא 0

- 

 הנהו (אל א תישארב) דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו היה םרא אוה דאמ ןומיס
 ולא םע ולא םיקסעתמ ,ולא םע ולא ןיניירמ תרשה יכאלמש רע רמא ירופיצד אבר אנוה 'ר ,םדא בוט
 ,וארב תעדב ובייא 'ר םשב אנוה 'ר ,םדא השענ רככ םיליעומ םחא המ םהל רמא ,ה"כקה וארב

 'ס סט יכיכפ .'קלי ,דיילסס 'כ סיכספ קני .נ'* כ עוקלי 5 : ע"כפ שיכ סנכ סלקיו ,('צ כ'ק\ גייכפ לסקיספ ,ו"יפ ןפקל ייע 1
 :פייננכס יכ סילסס 'קני 18 :יכ ייפ 'ס סט יכיכע 'קלי .סט עוקלי 19 :ע"פ ףופ ןטקל 10  :יב סייל ןיכדסנפ ייעו ,ס"* ייפ ס"פ יכ "יס

 ,+ ותוארבל אבש ,פ סדא ארבל היבקה אבש ,מכ"אח ןושארה םדא (כזַד תא תוארבל) תארבל הייבקה אבש 1
 הז םדא ,' [וביט המ | מכא וינפל [ול | ך וניתומדכ ונמלצב -. (םש) יכפ [םדא | 'א היא תא ה"בה ארבש

 מחד [הרביא | מאפ דבאת והמ (פ המ) -, [דבאת 3 | ד'הה | (םש)י םיאצוי [םידמוע ל | מ (סשיכאפד

 | !א תושר -, [תנתונ | מ םאש ,(םש)י ילולאש |  ונמיה [וליאש | ונמיה 4 | מיא אלש [אלו -- הליג | כך הדבא
 תא ,(םש) י'א [ןושארה םדא | 5 ארבל .(םילהת) יִאְד תארבל ,עכזְ [תוארבל | *א הצרש [אבש | מ ותוארבל 5
 םיתכ ,"] םיתיכ םיתיכ | (םש) י םיכאלמה , (ךומסב ןכו) ל תרש יכאלמ [יכ'אפדך תרשה יכאלמ* | עפ סא.כד <

 ,(םש) י'אחפ [ארבי 6 | מ (סש) י יל .מיא פד תורובח ₪ ,ץְד [תורובחו | מיא תותכ תותכ ,(םש) יכזחפ םיתכ

 [מיכאפד וקשנ -- קדצ* | דיהה | ך ארבי ,(םש) יא ארבי אל ,ךפ ארבי לא | (םש) יִפְד םהמו | ך ארבי לא
 |: א אל [לא | ע רמא | מכאפְד תמאו ,יע [תמא | ₪ דסה | 2 אהש | ץע רמא7 | ל 5
 /מי'אפיך השוע אוהש | שא םירקש אלמ ,פ רקש אלמ ,כְר םירקש ,יע [רקש | מא אוהש ,יכְזְ הילוכד
 ,ל טיטק [(םש)'ינחפ טטק* | וא ולוכש .פ ולוכד | א אל [לא | מ (םש)יכאפ םולשו 5 | מ (םש) י"א אלמ אוהש
 | (םש) יד וכילשהו .ם הכילשה .מעאפ [הכילשהה | מכ'א תמאה | א הטטק אלמ .םמישְד הטטק
 | ם המל [המ | (םש) יכ'אפ סלוע לש ונובר 9 | מאד הצרא תמא ךלשתו דיהה -  .(םש) יעכפ [ץראל
 ית ,"ָץ הייסכיטלא סיסכת ,? ןיסומיטלא ,ץֶד היסומיטלא ,1ףך איה ,ם היסכיטלא ,) אייסכיטלא | ןך התא ,כפ [תא
 | מ ןוסיטומלא 'ט ,כ איסומיטל 'ט .מ] ןיסימיטלא סיסכט ,(םש)ו ןיסמטלא ית ,'א ןיסמוטלא 'ת ,ד ןויפמיטנא
 | מאפה יריא רב -. [הנינח 'ר | כד ירד .'אפ ןירמא | כד ןנד .א ןינבר ,מ ןינברו .פ [ןינבר לכ 10 | דחה
 ...או מא םדא אוה דאמ אוה [םדא -- דאמ | מא . .רישב ,כְד . .ירו :פ [היקלח 'ר | מאד 'רו :כם [ר

 הבר אנוה 'ר 12 | מכ םדא ,מ1א םדא הז [םדא בוט הנהו | ד'הה | ף דאמ אוה םדא אוה , ןושארה םדא
 [מיאד ןיניידמ* | ₪ הבר אנוה בר ,ך ןירופיצ לש הבר אנוה 'ר ,מָא ירופצ (?א ןירפצ) ןמד אנוה 'ר ,י ירופצד

 /פ ןיח .נזח [םיליעומ 18 | םיכא יל .פד ולא . . . ןיקסעתמו [ולא -- םיקפעתמ | י הז םע הז | ל ןינידמ
 | .םי יבר ,(םילחח) יאפְד וביא 'ר | 5 אנוח בר | א ונמלצב םדאה ,ןְד םדאה | םי'אְד ןיניידמ

 הוינשב 'וכו הנושאר העשב יא םש אתקיספבו י'ת 'יע .תרשה יכאלמב ךלמנ 1 :וותעדוה ה'ד י'מב 28 דצ ליעלו ת''פיב
 הדיקעב .טיטק הילוכד 8 : 55 דצ ליעל יתנייצש םישרדמ ראשב םג 'יעו ש"המ סע ץעיתנ היינשב םש ריייבו ,ש"המב ךלמנ
 אייסכיטלא ךרע ךורעבו נ'חעו הצרא תמא ךלשתו ינש ץראל הכילשהו תמאה לטנ 'וכו חטטק השוע אוה ירהש אבומ ג"'מ רעש
 תזבמ התא המ (וי'כ דצ ישה ךורעה תמלשה 'יע) לודגה שרדמב היכו .ךלש הייסכיטלא 9 :  תומילשב רמאמה קיתעה אל
 ספדנב) תמא הי'בקה לש ןמתוח ם תו ח איסכיטלא טיייכ רי'ב 'יפב ןכו ,תמא םתוח שרפמ לייכ ןוילגבו ,ךלש היסכיטלא
 בתכ יקינולאש יד שרדמל ויתורעהב גיירו ,ןיסומיטלא םש 'יגה ךא א'יכ ר"'ב 'יפב ןושלה ןכו (איסכיטילא 'ג ר"פד
 יתעדי אל רחא שרפמו םתוח 'יפו (ספדנה 'יפב טימשה וז 'יגו ,איסומיטלא קיתעה א''אב) איסומוטלא 'ירג ליז י"שר
 ייפ אדריפ 'ד שרדמה ןוילגבו ,ל"כע ךאסכ ןוקית תבכרמ 'יפו (טיייכ ר''ב 'יפ 'יג אוהו) אייסכיטלא סירג אוה ימ
 תונוש תואחסונ יתשש חכומ נח לכמו ,ןיסמט סיסכט אבומ םש הדיקעבו ,אסכ ןוקית וא םתוח םישוריפה ינש י'פע
 ונונפלש 'יגהמו 'וכו ןיסומיטלא הייסומיטלא תרחאה 'יגחו ,'וכו ךורעבו לייכב ונינפלש תחאה 'יגה רי'בב ןאכ
 ,ןינעה יפל כי'ג רווחמו ('תמא ייפש י'מ רבכ ואצמ אייסכיטלא תלמבו ,תואחסונה יתשל ףסותינש סיסכת שבתשנ
 -ומוקמ רקיע רמאמהו ,26 דצ ליעל 'יע .ןינבר לכ 10 = : הרקיו הבושח תמא תארוהב תבכרומ הלמכ השרפל השק ךא
 :ןידד תויתוא ןוניה ןידד תויתוא ןוגיה םדא אוה דאמ אוה םש שרפמו ,דאמ בוט הנהו תושרדה ןיב ט"פ ןמקל
 ,הארופצ אנוה 'ר ארומאה ןמ ולידבהל הבור וא הבר ה'ר ארקנש 'א דיע י'הבמב 'יע  .ירופיצד אבר אנוה ר 2
 : העט ריבה לש ףסאמהש אלו תשבושמ וז 'יגו ,ריע לש ןודאהו ברה כ''מב 'יפ ןירופיצ לש הבר 'יסופדה 'יג י"פעו
 םיכאלמהש דועב תוריהמב אלו תעדה גושיב .וארב תעדב : לעפנ ןינב תארוהב השענ שרוד .םדא השענ רבכ 8
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 רמא ןמחנ ןב לאומש 'ר ,ןתערמ ץוח רבד השוע היה אלו ןיטילקניס ינש ול היהש ךלמל לשמ ,ךלמנ
 רמא ימא 'ר ,ותעדמ ץיוח רבד השוע היה אלו ןורדיתקנוס ול היהש ךלמל לשמ ,ךלמנ םוי םוי לכ השעמב
 אל םערתהל ימ לע .ול הברע אלו התוא האר לכדרא ידי לע ןיטלפ הנבש ךלמל לשמ ,ךלמנ ובילב
 הרוחס ול השעש ךלמל לשמ יפאי בר רמא .(ו ו תישארכ) ובל לא בצעתיו ךכ אהמתא לכדרא לע
 היכרב 'ר רמא :ובל לא בצעתיו ךכ אהמתא רוסרסה לע אל םערתהל ימ לע דיספהו רוסוס ידי לע
 ונארבא םא רמא ,ונממ םידמוע םיעשרו םיקירצ האר ןושארה םדא תוארכל היבקה אבש העשב
 םיעשרלש ןכרד גילפה ה"בקה השע המ ,ונממ םידמוע ךאיה םיקידצ ונארבא אל ,ונממ םידמוע םיעשר
 דבאת םיעשר ךרדו םיקירצ ךרד י'י עדוי יכ היה וארבו םימחר תדימ וב ףחישו וינפ דננכמ

 אלא .ןכ רמא אל אנינח 'ר ,וארבו םימחר תרימ וב ףתישו וינפ דגנכמ הדביא דבאת והמ (ו א םילהת)

 שי

 /('3 ויסק) מ"פ יפנכ ספקיספ ,סי'ע 'יס 'ס סילזס יכיכע 'קני ,טייכס 'כ סילקסס קלי ,סט עוקל 5 :ז"כפ ףוס ןעקל 8
 : ב"כ "כ '5 סילסס טכדמ

 ד ש-  :'ףעכוא ןיטילקנפ [ןיטילקנס* | ח ל ,ך 'ב ,יעאפ [ינש | עכא ויהש | כ*א יל לשמ 1
 ,יפד רב | א 'ל ותעדמ -- לאומש 'ר | פ ןוקיטילקנוס ',זך ןיקיטולקנס .?א ןיטילקנוס ,י ןוטילקנס ,ל ןוטילקניס
 | יי ייטילקנס ,ְד ןורדתקנס ,'ד ןורדיתקנס ,[ך ןירדתקנוס ,ל ןוררותקנוס [ןורדיתקנופ* 2 |  ינמחנ | 5 'רב
 [ך לכדוא* | .ם'א ןירטלפ | כ"א יל לשמ | ובלב 3 | 'א אבא | כפל ןתעדמ [עד ותעדמ* | ל יל [רבד*
 < | י'א ול היה פד ול שי :כ ול ₪ [ימ לע | א פתוא | ישכ'אפ לכירדא ,ל לכרדה ,'ך לבידרה זך לכידרה
 | שא וה :יפ [ךכ | י'אפ לכירדאה :ל לכרדה ,!ך לבידרה ,זְד לכידרה [ך לכדרא* 4 | 1א סועכל [םערתהל

 | ד יוח :.5 [ךכ | פד דל שי ₪ ,ע [ימ לע 5 | ע 'ל ול | ץ יל לשמ | ךפ יסא 'ר | יא 'ל ובל --רמא =
 | (םילהת) ו םדא ,י'אְד ₪ תא .מפ [ןושארה םדא | מא הי'בקה ארבש ,יִד תארבל . . אבש .ם ארבל . .אבש 6
 / זכְִד ותוא ארוב ינא [ונארבא | י'א יל ונממ -- ךאיה --רמא | (םש)י ןיד .מאְד םיאצוי ,י ןיד .ךפ [םידמוע

 ,(םש) יפ ןיד :כזח [םידמע | מ (םש) ו -, ירה [םיעשר 7 | (םש) יז ותארבל ,ם םדא ארבא ,כ ותוא ארבא
 ,?א ותארבל אל םא ,מָכְד ותוא ארבא אל (5 םא) םאו ,ף ונארבא אל םאו [ונארבא אל | ₪מאְד םיאצוי
 ,"ְך סיאצוי :מ (םש) יכחפ [םידמוע | מ (סש) יכ"אָד םיקידצ ךאיה .פ [ךאיה םיקירצ | (םש) י . . אלש םאו

 | (סש) י'ִא יל ואְרבו -- ה"'ח | (םש) יכ'א וימחר ,1א וימחר תדמ | מיפ דגנמ 8 | א ןתעד [ןכוד | % ןיה <
 | פ דגנמ | כלאפְד הדגא .מח [הדביא | יִד יל ,פ . . המ .מכ"א [דבאת וחמ 9 | מ ביתכד ,"כפך דיהה
 | ם?א וימחר [םימחר תדמ

 6 כ ב 1( ב ו ב ו.

 א ב ו ב בב ושש

 םיפורטיפא 'ב ול ה י ה ש 48 דצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו .ול היתש 1 = : ייפ א''ח תנומא קוזיחבו 61 דצ גי'מ קלחו 19 רצ זי
 ,(?ןיקיטולקנס 2 תארוה ןכו ,821 דצ ו"חמב ייעו ('םיצעוי ל/יכ ןוילגב ייפ ןוכנלו .,יתהגה ןכ .ןיטילקניפ : םש "מב 'יעו

 .ןורדיתקנוס 2 : 146 דצ א'ח עגערטייב שקז ייעו ,ותע רד מ ץוח 'וכו אלו ןוטילקנס ול חיהש איבה ייחב וניברו
 ןורדתקנוסש ןאכ עמשמו ,ארדתקב בשויו בס שרפמ לי'יכ ןוילגבו ,ןורדתקנס 'ע ךורע 'יעו (*ךלמל ץעויו .רש כי'ג ייפ
 היל רמא יוכו סוניירדא ח'עפ שיר ןמקל ןכו ,ודבל םויו םוי לכ השעמב ךלמנש ייפ לשמנבו ךלמל דחא קר
 ב''מ אמוחנת "יעו 'וכו ולש ןורדתקנופ ל"א 'וכו ונדמליוב םש אבומ ןכו םָש ךורעב 'יגהש ומכ 'וכו הידיד ןורדתקנופ
 טמפ ןמקל ליייכב םג 'אותש ומכ ות ע ד מ ץוח ר בד השוע היה אל יתהגה קו ,שבושמ ליייכבו ,'ג 'יס םיטפשמ
 ייפב 'יעו ,ןוילגב םש ףסונו 'ב א"יכב אתיל ןכו וכו םוי לכ השעמב רמאמה לכ גיל 'א א'יכבו ,ניבשר רמאמב
 'ר רמאמב זי'כפ ןמקל אבומ הז לשמ .ךלמל לשמ 8 :הז רמאמ אבוה אל םש םגו 'ג רעש הדיקעבו ייחב וניבר
 ,הנוכנה 'יגה איהו ,לכדרא ךורעבו וי'דבו (םימעפ 'ב) ל כי דר א ליייכב 'יא םשו ,ובל לא בצעתיו 'פ לע הי כרב
 היגהל שיו תואחסונה בורב א"הה ךומסבו ,ז"כפו ןאכ ח"'יכו ר"פדב םג אתיא ל"יכב ומב הביתה שארב א"ההו
 לכידרא וא לכדרא "יפו .רוסרפה לע אל "וכו רוסרס י'ע יסָאי בר רמאמב ןכו לכידראה וא לכדראה םש
 ךורע 'יעו םריח ילכידראו המלש ילכידרא (ביל 'ח א'מ) םריח ינבו המלש ינב םוגרת ןכו .ןוטקיטיכראו ןמוא
 הדקעו ייחב וניברבו יטאנקרב םג אבומ לכירדא "יגחו ,רעשיילפ 'חה תופסוהב 288 דצ א'ח ל"'תמעו לכדרא יע
 יע ךורעבו םש וירחאלש רמאמב היכו ,ייחב וניבר איבה ןכו .םערתהל ימ לע :60 דצ א'ח ריתמע 'יעו 'םש
 י'מב 'יע ,יסאי בר רמא 4 :  ג'חעו סעכתחל ול היה ימ לע םש הדיקעבו ,'ןכו ול שי ימ לע אבומ יטאנקרבו ,רוסרס

 ידי לע וכו לשמ י מ א 'ר רמא סרוג ייחב 'רו ,'בו 'א א'יכו טוקליב אתיל הז רמאמו .אמי רב ה"ד 82 דצ
 וכו ארבש העשב סש 'גו ביש 'יפ מ"הונמב אבומ .היכרב 'ר רמא 5 | :'וכו ימ לע חב חיור ה אלו רוסופ
 ' ףתשו 'וכו ןיאצוי םיקידצ ךאיה ותוא ארבא אל סאו םיעשר ירה וכו רמא ונממ ןיאצוי 'וכו האר ןושארה םדא תא
 םיקילא 'ר רמא 'וןכו עדוי יכ יפ םש במ םילהת 'מבו ,ני'חעו וארבו וימחר וב ףתשו 'וכו דבאת והמ 'וכו וימחר וב
 רמאמה ףוסב םש םילהת 'קליב ףיסוה ןכו) הב ועטי אלש םיקידצ לש ןכרד ינפמ םיעשר לש ןכרד ה"'בקח דביא
 המ 'וכו האר םדאה תא 'וכו אבשכ היכרב 'ר רמא ('וכו אלש םיקידצה ןמ םיעשר ךרד הבה דביא ר"'במ קיתעהש
 (םימחר תדמ ףתישו 'וכו ןכרד גליפ "גה רבכמ ספדנה םילהת 'מב) ןידה תדמ ףתישו 'וכו ןתעד גילפה 'וכו השע
 תוארבל ה"בקה שקבשכ אני נ ח ר"א םש ר'ייספב רחא ןונגסבו ,וינפ דגנכמ הדביא דבאת 'וכו עדוי 'כ ד"הה וארבו
 ינש םלועה תא ארבו םימחר תדמו ןידח תדמ סחינש ףתיש השע המ יוכו םיעשרה ישעמב לכתסמ היה ומלוע תא
 תדמו ןידה תדמ תודמה ינש ףתיש השע המ  'וכ\ ותוארבל אבשכ םדאל ןכו םימשו ץרא םיהלא 'ח .תושע םויב
 'תכדכ םימחר .תדימ וב ףתשו ט''כ ריב "יפב ןאכ שרפמ ןכו םדאה תא םיהלא 'ח רציו ינש ותוא ארבו םימחר
 .גילפה 6 : יז יס איכפו ביפ ףּוס ןמקלו ספדנה ר'"ב 'ופב 'יעו 'וכו ןידה תדמ וז םיהלא םימחר תדמ וז םיהלא 'ה רצייו
 ייעו אצוי לעופ תארוהב עדוי יִכ שרוד ח"ר רמאמב ןכו ;דבכה ןינבב דב א ת שרודו וינַּפ דגנכמ ןכרד קיחרה

 ') הטקאגְמסס6.- ') טטקא)ְמדואס6. | ") סשץאט6006-



 וכ א ח השרפ תישארב 58

 < = 6?,שורדת לב ךממ לודנב (רמא) הריס רב םשב רועל 'ר .ץרא ילע םדא םיש ינמ אלא שוררל קסע

 = ןנוכתה התישרוהש המב ,[לאשת לב ךממ הסוכטב] ,ערת לב ךממ אלפומב ,רוקחת לב ךממ קוחב
 2 :תורתסנב קסע ךל ןיא

 = ץראו םימש תכאלמב רמא יול ןב עשוהי 'ר .ךלמנ ימב וגו םדא השענ םיהלא רמאיו

 :ג'' מכ סוקלי 4  :ןכוכ עכדע ,ב"כ "ס םיטפלנד סנכ לדס ,'ס גיי סנינס ,סט סנינס 'טוכי 1

 < םיחלא ארב רשא םויה ןמל םינושאר םימיל אנ לאש יכ רמוא אוה ןכו = [ץרא | יכ 'ל ,'אפ תושר [קסע 1

 [שורדת | יכאחד לא .פ [לב | 'י ארס ר ,כ אריס 'ר ,פד אריס ןב | 'א רזעילא .!ישפך רזעלא | י המדאה לע םדא

 "לב . . הסוכמב [אְךפ לאשת ('אְָד לא) לב ךממ הסוכמב* | י לא [לב | יפ'אח לא [לב 2 | שי עדת
 -:[המב** | (פ . .קזחב . . הסוכמב . . אלפומב . . לודגב) דל 5 :ש שוודת לב .. כ רוקחת לב . . הסוכמב ,' הלגת
 וש תשרוהש ,'ל התשרוהש ,י'א תישרהש אד תישרוהש [₪7ךפ התישרוהש* | ('ך 'ל ןנובתה- -המב) - המכ

 .המב אלא ,ל התשרוהש המב -. [יכאחפד תורתסנב* | ד יוסעל [קסע | ך ןיאו [ןיא" 8 | כ שורד [ןנובתה
 =] כד ץראהו םימשח ,יעאפ [ץראו םימש | ך יול יר םשב ,פ [יול ןב 4 | !ְך תשרוה המבו ןנובתה התשרוהש

 .רוקחת המ לואשמ הקומע עדת המ ךממ האילפ הריס רב סשב רזעל 'ר םש 'שוריב .הריס רב םשב רזעל 'ר 1
 - דע וכו דחא עיקר דוע בקעי רב אחא בר רמאמב םש הגיגח ילכבבו ,תורתסנב קסע ךל ןיא ןנובתה התישרוהש המב
 . שורדת לא ךממ אלפומב אריס ןב רפסב בותכ ןכש רבדל תושר ךל ןיא ךליאו ןאכמ רבְדל תושר ךל שי ןאכ
 - ןיאו יגה סיידב 'יעו) 'וכו קסע ךל ןיא 'וכו תישרוהש המב (9 דצ ליעל י'מב "יעו) רוקח לא ךממ הסוכמבו
 ךמ אלפומב אריס ןב רפסב בותכ ךכיפל וכו רבדל תושר ךל שי ןאכ דע םש תישארבד הבר רדסב ןכו .(רקח ךל
 אריס ןב רפסב כ"כ 'וכו ךל שי כ'ע קתעוה 84 דצ בח מ"היבב ןנוכ 'מבו) שייייע 'וג\ רוקחת לא ךמס הסוכמבו שורדת לא
 רעש תוכבלה תוכוחב רמאמה ןונגס ןכו ,(וכו תשרוהש המבו שורדת לא ךממ הסוכמבו רוקחת לא ךממ אלפומב
 < תובוח יסבו) 'וכו קסע ךל ןיאו 'וכו תשרוהש המב רוקחת לא 'וכו הסוכמבו שורדת לא 'וכו אלפומב י'פ דוחיה
 ךל ןיאו וכו תישרוהש המב שרדת לא ךממ אלפמב רעכאב 'חה יל בתכש יפכ ןושלה סיראפ י'כ יברעה תובבלה
 = ךממ הסכמבו 'וכו ךממ אלפומב 'יגה 'א ויל א'ח קנומ 'צוה יברעה נ"מב ןכא) ב'לפ א'ח נ'מב אבומ ןכו .(וכו
 כו אלפומב וניתובר ונש ךכו לודגה שרדמב אבומ ןכו ,תואלפנב קסע ךל ןיאו שורד תישרהש המב "וכו
 "= יצוח יזירחלא ייר תקתעהבו ,699 דצ גייח ילגנאה ע'מב 'יעו תואלפנב קסע ךל ןיאו שורד התישרהש המב 'וכו הסוכמבו
 'צוה יולגה רפס תמדקהב איבה ג'יסרו ,(יורתסנב קסע ךל ןיא שרד תשרהש המב 'וכו הסוכמב 'וכו אלפומב "יא א"'לפ גרעבסאלש
 .ןנובתה התישרה רשאב רקחת לא ךממ הסוכמב שרדת לא ךממ אלפמב ח''עק דצ ה''ח םינושארל ןורכזב יבכרה 'חה
 < ינולצרב י/רל הריצי 'פ ייפו\ 6 דצ טרעבמאל 'חה 'צוה הריצי רפס 'יפל ותמדקהב ייעו .תורתסנב קסע ךל שי אל
 לא ךממ תואלפ רמאמה ןושל םירצמב הרהאקלאב ארזע לש נ'כהבב זונגו ןומט היהש ס"ב רפסבו ,270 דצ
 .יחהו רעטכעש .יחה תאצוה 'יעו תורתסנב קסע ךל ןיאו ןנובתה תישרוהש המב רוקחת לא ךממ הסוכמו שורדת
 "שי תורוקמה ולא לכבו ,6 דצ כ'ח יוועל לארשי 'חה 'צוהבו אי'כ 'ג קוספל רעטכעש 'חה תורעהבו 8 דצ רוליאט
 רבב ונינפל קרו ,יסרוסהו םוגרתבו (ףראדנעשיט תרודהמ) א''כ 'ג ינויח םוגרתב םג ה"כו רמאמה שארב תונושל יתש
 טופדה יג ייפע יתמלשהו ריפד שרדמב אתיל ןכו לאשת לב ךממ הסוכמב טמשנ ליייכבו) ר''ב 'יפב ייעו תונושל 'ד ואצמנ
 וודגב םישודקה וניתובר יפמ רסומ יחקי םש בתכו) ת'הע ושוריפל ותמדקה ףוסב ן'במרב אבומ ןכו ('בו 'א א"יכו פ"'יכו
 "כו לודגב 'ג סשו) ריב םשב תודיפח יכלה חקורבו .ר'במ קיתעהש רמאמב םש סינג ןיעמכו (ר'בל ןווכו רכו ךממ
 ןח תונושלח 'ד ולאש רשפאו .(תורתפנ יר ק ח ךל ןיאו שוררת לא ךממ הסוכמב 'וכו רוקחת לא ךממ קו חר ב
 = רבב ולא תונושלש וא ,7 רצ םש יוועל 'חה תעד ןכו ר"בב ונינפל ותומילשב ונל ראשנ רמאמהו ס"ב רפס רקיעמ
 םוגרת םע רתוי תמכסמ איהש 'וכו קזחב 'וכו לודגב תחא אחסונו ,תונוש תונשי תואחסונ י'פע הצילמה תבחרה ןה
 . הכו הפוכמב 'וכו אלפומב תרחא אחסונו ,בקעת אל ךנמ ןפיקתדו אעבת אל ךנמ ןישקד יסרוסה םוגרת ןכו ('ינויה
 = המ .ייא 'שוריִב םגו ,לאשת לבו עדת לב ןאכ וניש תונושלה ליפכהל אלשו) ג'סר תחסונו ילבבה תחסונ כ"ג איהש
 < איה וכו האילפ 'שוריה 'יגו ,יוכו הסוכמו 'וכו תואלפ ירבעה סיב רפס 'יגמ אפידע איהו ('ח איי בויא םג 'יעו ,עדת
 :ןונגסל המוד שומישה ת''יב ילב רוקחת לא ךממ ה ס ו כ מר ייגהו ,'וכו ינממ תעד האילפ ו ט"ילק םילהת ירקה יפל כ"הלכ
 רמאמה שארמש 287 רצ ביי קלח ילגנאה ע"מב רעכאב 'חה ותעד הוח הז ןיעכו) רוקחת המ 'וכו הקומע 'שוריה
 דומלתב תאצמנה איה תינשהו יסרוסהו ינויה םימוגרתה ינשב תאצמנה איה תחאה ,תואחסונ יתש םודק ןמזב ויה
 "... שורדת לא, ונינפל ואצמנש תורהזא עבראה כ'או תומודקה תואחסונה יתש תבכרה איה רבה תחסונו ,'שורי
 כנש קר "רוקחת המ . . עדת המ, ימלשוריבש תורהזאה יתשב ןדוסי "לאשת לב . . עדת לב . . רוקחת לב
 יתכה רוציקמ הוהתנ תועט אוה תואחסונב אצמנש עדת ןושלש םש רעש דועו ,םיתש ןהש ןה עברא תורהזאו
 הלועמו ;םימוגרתה ןכו תואחסונה בור תומיכסמ וכו התישרוהש המב רמאמה וסבו ,("שורדת, םוקמב "דת,
 ול םג רשפאש ףאו י'כ ראשו 'יסופדה 'יגכ ה מ ב יתהגהו .'וכו קפע ךל ש י א ל וכו התישרה ר ש א ב ג'סר
 .,(תשרוה ש 'יא גי'מו תובבלה תובוחבו ןנוכ ימבו ריב 'יפב םג ןכא) התי שרו הש יתהגה ןכו ,ה מכ ייגה
 . רפס ייפב ג'סר סחי ילבבו 'שורי דומלתו רבב ס"'ב םש לע אבומו םימוגרתה ינשבו סיב רפסב אצמנש הז רמאמו
 תשלשו ס'ב רפסמ םירמאמ העבש איבמ יולגה 'סבו ,(יאריע ןב רזעלא וא) יאר יע ןב רז ע ל א ירל םש הריצי
 ג'ק דצ םש וילע רמאו ,יאריע ןב רזעלא אוהו יריע ןב רפסמ איבמ ונינפלש רמאמה םהמ ןושארהש םירמאמ
 ..ונינפל סב םשב הז רמאמ רמואש רזעל 'רל ןווכ גיסרש רעשל השקו ,'וכו תלהק רפסל המודה המכה רפס רבחש
 עימב 'ולב 'חהו ד"ר דצ םש םינושארל ןורכזב יבכרה 'חה שימו 11 דצ ביח א'הגאב "יעו ,ימלשוריבו ר"'בב
 עדנוק איד ריפ 'ירשטייצ רענעיוו ע"'מב סעלרעפ 'חהו 270 דצ בימ קלח סש יוועל 'חהו 28 דצ היל קלח יתפרצה
 "ןכו ,104 דצ פידג 'יעו ןוישרו תושר ךל הנתנש המב .התישרוהש המב 2 :97 דצ איי קלח סעדנאלנעגואמ סעד
 " השענ בתכש המ שרוד .ךלמנ ימב 4 :'וכו תושר יל ןתונ םאו 'וכו ינא ףא 'ןכו ול השרוה ןכיהמ ח"ספ ןמקל
 "  תשמ היהש העשב םירמאמהו ,ךלמנ ימב תונוש תודגא איבמו .תוצעיתה י'של אלא ףותיש ןושל וניאש םיבר ןושלב
 < = ןלאשו ורזח 'וכו םינימל הפ ןוחתפ ןתונ התא המ 'וכו רמא 'וגו םדא השענ םיהלא רמאיו קוספל עיגהש ןויכ 'וכו הרותה בתוכ
 ..קלח ח"'מב 'יעו שולישה תנומא לע היאר הז קוספמ ואיבה םהלש היסנכה תובאו ,'וכו םדא השענ 'וכו 'תכד והמ ותוא
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 ב (ד כ בוא) ץרא ילע םדא םיש ינמ דע ינמ התעדי תאוה חתפ אנינח 'רב אמח 'ר
 המ ולאל םילאוש ולא ויהו ,םירמחה ןמ תקפתסמ התיהש הנירמל לשמ אנינח 'רב אמח 'ר רמא
 ינלשו ,'גלש ירלשו ,ירלש 'הלשו ,ישימחלש םילאוש ויה ישישלש ,םויה הנידמב השענ ןורביש
 הייסומידב ןיקיסע ןהש אהמתא הנידמה ינכל אל ,לואשל םהל היה ימל 'אלשו ,יאלש 'בלשו ,'בלש
 ,םויה סכב ה"בקה ארב תוירב המ ולאל ולא םילאוש ויה םויו םוי לכ השעמ ךכ ,אהמתא הנידמלש
 הרותל אל לאוש היה ימל או .'אל 'בלשו ,'בל ינלשו ,ינל 'רלשו ,'רל יהלשו ,'הל םילאוש ויה 'ולש
 םוי םיעושעש היהאו ןומא ולצא היהאו ר'הה [הנש םיפלא] םלועלש ותיירבל איה המדקש אהמתא

 ,(ד צ םילתת) לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ 'נש םינש ףלא היכקהלש ומויו (ל ח ילשמ) םוי 4
 ךל ןיא התא לבא םלועלש ותיירב םדיק היה המ תעדוי הרותה רע ינמ התעדי תאזה איה אדה 1

 שי

 ב בב ו צו ג 0 ו ו

 ספכ וטסכ 'פ סנכ ליש ,ע'יפ עיכ סנכ סלקיו ,זיל "פ כקע ילפס ,6 דלו 9 ד5 ליעל "ע 7 | :ז"קספ יכ בויס יקני 1
 ע'יפ ןעקל 8  :ס"פ לסועע םכדע ,3"י "קס '5 סילקס םכדפ ,'ד יס כשיו לפוסנס ('6 ז"קק) ע"פ יסנכ ססקיספ ,(סיי יס) ַ

 :'נ ז"פ בפ סנינס 'עוכי "ע 9 - :נ"פ כ'יסס ,'ס 5 ןיכדקנס ,'נ יק ךליו לעוסנס ,ב'י יס דיפו 'ד "ס ס"פ סנכ רבדב ,ב"'כפו

 | ל אקפתסמ [תקפתפמ** | !יכפ יל לשמ | פ יל אנינח -- רמא 2 | תעדי | פ אנוה 'ר ,ך הנינח רב אמח יר 1 ְ
 םתוא [ישיש לש | ש ןרכש .יכאפד ןורבש 8 | יִד ולאל ולֶא םילאוש ויה | שכפד ןיד ,י'א [םירמחה :

 (%א ישימח) 'ה לש ,יפְד ישימח (י לש) לשו | א 'ה לשל ,ילאפ ישימח לשל | כא יל ויה | א 'ו םוי לש
 ,'א [יג | -א לשל | 'א ןילאוש יד לש ,יִד יעיבר (י לש) לשו | י"א יעיבר .'א :['ד | יא לשל | א ןילאוש
 ,יד ינש (י לש) לשו | ולאד ינש ,'א ['ב | יא לשל 4 | 'א ןילאוש יג לש ,ידד ישילש (י לש) לשו | ו"ֶאְְד ישילש
 ,םָא ןילאוש ימל ,פ . .ןה ימל ,ך לואשל ול היה ימל | ןושאר | יא לש | יאד ןושאר | יא לשל | א ןילאוש ינש לש
 | יל אהמתא 5 | ך הסומידב ,עכא איה .'יפ היסומידב | ?אְד ויהש .ייאפ סהש ,ץעכ [ןהש | יל אהמתא | י םוד
 ,ב?אפ ישש לש 6 | יאד ל .כפ [פויה | ך לכ לש השעמ לכ ןאכ ףא ,ף השעמ לכ ךכ .יכא [לכ השעמ ךכ
 ,?אפ ישימח לשל ,'א יה לשל ,כ ישמחל | ?א לאש | כאפד יל ויה | א 'ו םוי לש םתוא ,ך ישש לש ויה
 לשו | ?א יעיבר לשל ,'אַפ יד לשל ,כ יעברל | כ ןילאוש ישמחלש ,'א לאוש . . ,ף [ה לשו | ך . . לש
 | כ ןילאוש ישלשלש .1א לאוש . . ,פ ['ג לשו | אפ 'ג לשל | כ ןילאוש יעברלש ,'א לאש . . ,פ [יד
 ,פ 'א לשל .'א ןושארל | כ ןילאוש ינשלש ,'א ינש לשו ,פ ['ב לשו | א ינש לשל ,פ 'ב לשל ,כ ינשל
 (5 םהל היה) םה ימל ,א לאוש ימל | י'אפ ןושאר לשו ,כ ןושארלש .?א ןושאר [יאו | 5 ןושארלש
 לאומש בר ימאד [י הנש םיפלא * | יאְד יל :פ [איה | 'ל אהמתא 7 | ך ןיד . . ,* םילאוש ויה ימל ,כפ לואשל
 (ך הרותה) הרות המדק הנש םיפלא ינש (ְך שיקל ןב ןועמש 'ר רמאד ,פ ןמחנ רב 'ומש ר"אד) קחצי בר רב
 דל "וגו [יאפ סוי םוי םיעושעשש היהאו* | י ביתכדד | אל 'ל :פְד"ל םלוע לש (פְד ותיירבל) ותייריבל
 שייראד) ן"בשראד (?א רובעי יכ לומתא םויכ) 'וגו ךיניעב .פל וגו [ך לומתא ---ךיניעב* | יִד ביתכד .אפ [ינש 8

 | תעדי | ד יוה :י'אפ דיהה 9 | א םלוע לש ('א ותירבל) ותיירבל הרות המדק םיפלא ינש (%א ינמחנ רב
 | י'א יל התא | יִד ותיירבל .ם [ותיירב | ךך 'ל .יאפ היה

 תאז ד''הה 'וכו המחב רחא ותרות ךכ 'וכו המהב רחא םדא לש ותריציש םשכ עירזת 'פל החיתפה םייסמ ר"'יוב
 ,'וכו השא ףוסבלו 'וכו תרות תאז הלחתב ותרות ןכו ןאכ טוקליב ףיסוה ןכו ,עירזת יכ השא כ"חאו המהבה תרות
 ףוסבלו 'וכו היחה תאז ינש 'וכו ותרות ךכ םייסמו 'וכו אלא וניא וסוליקש םשכ רגוסה רמאמ ליחתמ םילהת 'קליבו
 יכרצו האובת ןיאיבמש םירמחה ןמ הקופיס לכ תחקול .תקפתסמ התיהש 2 : שייייעו ב"מ םילהת 'מב לי'צ ןכו 'וכו השא
 ינשה 'יפבו ,רב רבשל ארקמב ןכו ,האובתה חקמ .ןורביש 8 :םירפסה ראש 'יגכ תקפתסמ יתהגהו ,םירפכה ןמ ריעה
 ןכו םלוחב דוקנו םילאוש אתיא ל"יכב .םילאוש ויה : םירמחל וגתנ רכש המ שרפמו ןרכש 'ג ספדנה ר''ב 'יפבש
 המ לשמנב ךומסב םיסופדה 'יגב ןכו ,ןושארל דע םלוכ ןכו עטק פ'יכב .'ד לשו  :ולאל ולא םילאש ךומסב
 :םלוכ ןכו יעיבר לשל לאוש ישימח 'ב א'יכב םש ןכו ,ןושארל דע 'וכו ישימח לש ןילאוש ישש לש 'וכו תוירב
 רמולכ איח אעיטק אנשיל .'וכו 'הל םילאוש ויה 6 :'א סמד 'ע ךורעב אבומ רמאמהו ('הנידמ יקסעב .הייסומידב 4

 םיפלא 7 :םילאוש ויה ימל 'יגה אפידעו ,'א םוי לש השעמ 'ולכ .לאוש היה ימל 'או :רמאמה לכב ןכו 'ה
 ל'יכ ןוילגבו ,יד 'כ בויא םינג ןיעמבו 85 דצ ינולצרב י'רל הריצי רפס 'יפב 'עו טוקליה 'יג י"פע יתהגה ןכ .הנש
 םש ר''יובו ,ני'חב יתנייצש םיונישה 'יעו ,רחא רפוס דימ הפסוה אוהו 'וכו קחצי בר רב לאומש בר רמאד ןאכ ףסונ
 ינש שיקל שיר םשב אנוה 'ר רמאד .וכרד תישאר יננק יי 'יתכד הרות וז ושאר 'וגו זפ םתכ ושאר הי'שז ייגה
 אנוה ר''א ביי "יס םש םילהת ימב אתיא ןכו .שימו הבר רישב קתעוה םשמו 'וכו ומויו רכו היהאו 'נש 'ןכו םיפלא

 רזעילא 'ר חישמה תומי המכו זיי 'יס םשו ,שייייעו הרותה לעו תויחה לע םש שרדגו 'וכו הנש םייפלא ל"בשר רמא
 אנליוו 'ד ריהבה רפסב ע"ועו 'וכו ומויו 'וכו תומיכ הנש םייפלא רמוא עשוהי 'ר 'וכו ףלא יכ ינש םינש ףלא רמוא
 ישוריב .התעדי תאזה 9 = :אשראוו ידו ןילרב 'ד גי'ה שירו 67 דצ אח מי'היבב תורבדה תרשע שרדמו איע 'ב
 ארבנשמ רבד רוקח םיכלמ דובכ םלועה ארבנ אלש דע "כו רבד רתפה םיהלא דובכ 'יתכ יול ר"א םש
 יכ "תכ אב 'ו םשב הנוי 'ך ץרא ילע םדא םיש ינמ תא לבא דע ינמ תעדי תאזה ביתכ יול ר"א םלועה
 רמא בר "כו ס'ב םשב רזעל 'ו םיומאמה ומדק םשו ,(טוקליה 'יג  'יעו) 'וכו םינושאר םימיל אנ לאש
 ל"יכ לש וכרדו) תעדוי תעדי שרודו ,ט"פ שיר ןמקלו 8 רצו ל דצ ליעלו איגוסה לכ שייייעו וכו  הנמלאת

 תאז ןיאו תאז דיגי םכב ימ 'ב 'ב ז'ע שרדה ןכו ,הרות וז תאזהו (28 דצ ליעל 'יעו חכונב א'ה ףיסונ
 :רי'ב ייפב | 'יעו = וכו תאזו 'יתכד .הרותה וז תאז לבקיו יב ג"נ תוחנמ ןכו 'וכו הרותה תאז ינש הרות אלא

 1) מ.
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 < "ד רמא ,((אכ גי בויא) קחרה ילעמ ךפכ רמא תאר המ [ךיה]) ךיפכ ילע תשתו לית םלועלש וללחב
 אצות רועל 'ר רמאד רועל 'רד היתעד איה .ןורחא םוי השעמל םדקו ןורחא םוי השעמל רוחא רזעל
 <  השעמל רוחא רמא שיקל ןב ןועמש 'ר .ןושארה םדאלש וחור וז (רכ א י'שארב) 'ונו שפנ ץראה
 שיקל ןב ןועמש 'ר רטאד שיקל ןב ןועמש 'רד היתעד איה .ןושאר םוי השעמל םדקו ןורחא םוי

 < "וגו י*י חור וילע החנו רמא תאד ךיה ןושארה םדאלש וחור וז (ב א סש) תפחרמ םיהלא חורו 6
 < .ופוליק ףא םוחנת 'רב לאומש 'ר רמא .ןישנועל םדקו םישעמה לכל רוחא ןמחנ בר רמא ,(ב אי חיעשי)
 < רובעי אלו ןחנ קוח דע אניינע לכ םימשה ןמ י"י תא וללה היוללה ה"'ה הנורחאב אלא וניא
 = יילמש 'ר רמא ,(אי--א חטק םילהת) 'ונו ץרא יכלמ ךכ רחאו יונו ץראה ןמ י*י תא וללה ךכ רחאו
 < הליחתב .ףועו היח המהב רחא אלא וניא ותיירב ךכ ףועו היח המהב רחא אלא וניא וסוליקש םשכ

 :'וג םדא השענ םלוכ רחאו 'ונו םימה וצרשי םיהלא רמאיו0
 7. :ד"" [פכ עוקלי 9  :סע ץינוליעו םוככצ 6 :'ד ₪ עוקלי 8 :64 75 זיפ ליעל 2

 = .. אידכ [קחרה . .המ ךיה | א"ל הכפכ ,יכפ ךפכ | 5 'תכד .יכאְד יאנש [לית | | ך וללחל [וללחבל 1
 | !אפ תישארב ,ך ןושארה סי .!ךכ ןושאר סי ,ב ןורחאה . . ,יש [ןורחא סי 2 | יב ל .כאפד קחרה
 | שכאפ הז 8 | יכ פ יל ,ד רועלא ר רמאד | אפךאוה ,יכ [איה | י ןושאר באד ןורחאה .שכ"אפ [ןורחא
 'ך ןושארה םוי .?אפ [ןושאר םי | ך ןורחאה .יכאפ [ןורחחא 4 | יאְד שיקל . . יר רמא [רמא . . . ר

 ,?א חישמ .יכ'אפ [ןושארה םדא | יכאפ הז 5 | יכפ "ל [שיקל . . רמאד | אָד אוה | יכ'א תישארב
 םדא הכז םא - אפ י'י חור [רגו יי חור | ?א אידכ ,ש ד"הה ,ך רמא . . המ ךיה | ףך חישמה ךלמ
 . בו 6 | ך ךמדק הז לושלש ךמדק שותי ךמדק בוכז ול םירמוא ואל םאו תרשה יכאלמל תמדק התא ול םירמוא
 לא ןישנועה . . ,ך ןישנוע לכל .'א םי- .פ [ןישנועל | ש תישארב השעמ לכל | א ןומיס 'ר ,ך . . 'ר ,ף [ןמחנ
 | 'א יאנש ,פ7 דיהה | ך אב - ,יכא וניא 7 | ך סוליקב [וסוליק< | ך יל ,יפ םוחנת 'רב ,ש [םוחנת ירב
 = ל רובעי ... אניניע לכ [כ רובעי --- לכ * | כ ויאבצ לכ וחוללה ויכאלמ לכ והוללה ... [םימשה | יד 'ל "אפ [היוללה
 רמוא ךכ רחאו השרפה לכ רמואו ,א [יכלמ ךכ רחאו | א יל 'וגו -- רחאו 8 | ך השרפה לכ רמואו 'מוגו ,אפ וגו
 [הליחתב* | (ךומסב ןכו) ד רחא . . הניא .א רחאל . . וניא ,(םילהת) יח [רחא -- וניא 9 | יאפְד יאלמש | ד יכלמ
 ץראה אצות םיהלא רמאיו ךכ רחאו [םלוכ רחאו 10 | ְך רמאנש הימעט המ , הלחתבש ,2א הלחתב ,ל הליחתכ
 | אפ -. םיהלא רמאיו [השענ |  רחאו היח שפנ . . רמאיו רחאו ,אָד ךכ רחאו (?א הנימל היח שפנ ץראה) 'וגו

 - .הגיגחב היכו 'וגו םימשה הצקמלו ץראה לע ם ד א םיהלא ארב רשא םויח ןמל ארקד אשיר םג אבומ סופדבש רי'ב
 "  םג שבתשנ ליייכבו ,םילהת 'דמו 'קליב הייכו (דיס ח"כ 'ט גיי םירבד 'יעו) ,'וכו ץראה הצקמ שובישב ייא ליייכבו ,םש
 " דח ידיאו ידיא םש הגיגחבו ,עיקרל דע ץראה ןמ .םלוע לש וללחב 1 :ץראה הצק דעו ץראה הצקמלו אי'כפ ןמקל
 < תרזמה ןמ רשא רועישכ יהי ץראל םימשה ןמ יכ רייוצי ךיא א'יפ שיר הניב ירמאב םיניע רואמב 'יעו ,אוח ארועיש
 הפיכ ןושל ךפכ שרורש שרפמ מ"יבו ,וילע הניתנ הי'בקה לש ופכו םימשה דע עיגמ היהש .ךיפכ ילע תשתו : ברעמל
 רייובו טוקליבש יתוריעה רבכו ןאכ שרפל השקש יוכו ילעמ ךפכו א"דמה יתרגסהו ,ושאר לע היה םימשה תפיכ 'יפ
 ל"יכב רמאמה הזב אתיל ןכו ,הז ןיא סי'מב ןאכ ןמסג א'בא 'דט ןוילגב םגו ,החיתפה שירב ליעל קוספה אבומ
 תשתו  'וכו וטעימו וילע ודי ה"בקה חינה חרפש ןויכ םירמאמה ינשב םויסמ םש הגיגחבו ,א'כפ ןמקל םיסופדבו
 שרפמ ספדנה ר''ב ייפבש ינשה 'יפבו ,נ'חעו דרגה לע 'רחא בותכ ל"יכב .ןורחא סוי השעמל רוחא 2 : הכפכ ילע
 "לכל המדק ושפנש ןורחא םוי השעמל םדקו 'וכו ישש םויב ארבנש המ לכל ןורחא ארבנ ופוגש ןורחא םוי תשעמל רוחא
 וכו שמרו המחב וירחא ביתכו יששב רמאנ הז 'וכו וחור הז היח שפנ ץראה אצות רמאד רזעלא 'רכ ישש םויב ארבנש המ
 רועלא 'ר םש עירזת 'פ אמוחנת שרדמב שרדה ןכו .ןו ר ח א םוי השעמל רוחא איה תיתימאה 'גהש א'באב בתכ ןכו
 ונ ןח ולא יששח םויב 'וכו ארב םירבד השש .דציכ ישש םוי השעמל םדקו ישש םוי השעמל רוחא רמוא תרפ ןב
 ינש םדא לש ושפנ אלא היח שפנ ןיאו רכו ץראה אצות 'נש הלחת תארבנ םדא לש ושפנו הוחו םֶדאו 'וכו היה
 ימב ע'יעו 'וכו ינתרצ םדקו רוחא יוה יששה םוי לכ וב קוסע היהש יששה םויל רוחאו 'וכו היח שפנל םדאה יהיו
 "  רחאל ונייהד ישש םויב םדא ארבנש ןוש אר םוי השעמל רוחא םש שרפמו טייכ ר'ב 'יפב םג 'יגה סופדה 'יגכו
 םוי תז רוחא ריייוב 'ג ןכו ,תייש אר ב השעמל רוחא ייגה 'יעו ,ןושאר םוימ ה"יבקה ליחתהש תישארב השעמ לכ
 . יפל ייגה ןכ ונישש סופדה 'יג י'פע קיידל ןיא ןכלו הנוכנה 'יגה ה"כ .ןושארה םדא לש וחור 'וכו חורו 5 : ןושארה
 רוחא רמוא ל"בשר םש במ אמוחנתב היכו ,545, דצ ביימ קלח חי'מ 'יעו םילהת 'מבש תרחואמה הדגאה תטש

 פ ביפ ליעלו ,ןושארה םדא לש ושפנ וז יוכו חורו 'וכו םעט המ ןושארה םוי השעמל םדקו יששה םוי השעמ
 במ יד ומר טוקליבו ,חישמ לש וחור הז תפחרמ םיהלא חורו שרוד אוה (17 דצ) םשו תויכלמב היירק ל"בשר
 םדקו ןורחא םוי השעמל רוחא ינתרצ םדקו רוחא ביתכד ר'הדא לש וחור הז וכו חורו א" ד םש דועו הז שרד
 .שרפל וקחדנו חישמה ךלמ לש וחור הז ריו ייגכ ןאכ 'יגח םיסופדבו ,ןאכ ונינפלש שרדהל ןווכו ,'א םוי השעמל
 = םפדנה רי'ב ייפמ ףסונש וא ('א חייל ןירדהנס 'יעו) ריייומ עבונ 'וכו םדא החכז םא 'יסופדב ןאכ ףסונש רמאמה םגו ,וז ייג
 = ךומסה רמאמה ףוסב ו''ד ר''יוב אצמנ הזו 'וכו הכז סא םדקו רוחא שרופמ אר קיובו בתכ סשו ןישנועל סדקו 'וכו רוחא הדב
 ראשו טוקליכ םג אתיל וז הפסוהו ,וירחא וסיפדה ןכו רייב "יג ייפע היגה םש כי"מבו ןישנועה לכל םדקו 'וכו לכל רוחא
 טוקליכו ,נ"חעו ןומיס ר"א םילהת 'מב .ןמחנ בר רמא 6 :אי'בא שרדמב קחמנ ןכו (ןוילגב ףסונ ב אייכב) ,ייכ
 < הכו םישעמה לכל רוחא םוחנת ר''ב לאעמשי 'ר רמא םש 'גו םירמואה תומש ופלחתנ ר'יובו ,ונינפל אתיל םילהת
 םדקו :םימואל לכו ץרא יכלמ ךכ רחאו 'וכו המהב לכו היחה 'נש הנורחאב אלא אב אל וסוליק רמוא ןמחנ יִר
 | .יכ וכו ןגה ץע לכמ םיהלא 'ה וציו 'יתכרב שנוע וב ,שיש יווצב הווטצנ ןושאר היהש שרפמ ט'יכ ר"ב 'יפב .ןישנועל
 < תונערופ אלא 'וכו שחנד תונערופ אמיליא 'וכו תונערופל םדקו תישארב הלעמל רוחא םש תוכרבבו ,תומת ונממ ךלכַא טויב
 < יאורב הלחת הנומ .םימשה ןמ 7 :המהב רדהו סדא אשירב המהב דעו טראמ 'וכו סוקיה תא חמיו ביתכד לובמד
 "= .ותיירב ךכ 9  :ויזרהמ 'יפב 'יעו וכו וללהי 'וכו םירוחב 'וכו ץרא יכלמ םדאל עיגמש דע ץרא יאורב כיחאו םימש
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 לי ו בש כסלו - כב - ב ןנכ ,אשב 5-40. צ'ו

 059 ו א ח השרפ תישארב

 ואל םא ,ינתרצ םדקו רוחא 'נש תומלוע ינש לכוא אוה םדא הכו םא ןנחוי 'ו רמא
 ארבש העשב רועל ןב הימרי 'ר רמא .(סש םפש) ךיפכ ילע תשתו 'נש ןובשחו ןיד ןחיל אב אוה
 רב לאומש 'ר רמא ,(ב ה תישארב) םארב הכקנו רכז 'נש וארב סנינורדנא ןושארה םדא תא ה"בקה

 ,ןאכל םייבגו ןאכל םייכג ואשעו  ורסינו וארב ןופופורפיד ןושארה םדא ה"בקה ארבש העשב ןמחנ
 רמא תאד המ ךיה יורטס ןמ םהל רמא ,(אכ ב םש) ויתועלצמ תחא חקיו 'תכ אהו היל ןיביתמ
 היהו וארב םלוג רזעל 'ר םשב היכרב 'ר הינב 'ר םשב 'מוחנת 'ר ,(כ וכ תומש) יונו ןכשמה עלצלו
 הדוהי 'ר הימחנ 'רב עשוהי 'ר ,(זמ שלק םילחת) ךיניע ואר ימלוג ה"ה ופופ רעו םלועה ףיסמ לטומ
 םדקו רוחא 'נש ןיינמ ברעמ דעו חרוממ ,וארב םלועה לכ אלמ .רועל 'ר םשב ןומיס 'רב
 ףא ןיינמו .(בל ד םיבד) םימשה הצק דעו םימשה הצקמלו ינש ןינמ םורדל ןופצמ ,ינתרצ

 ןילדסנכ | ,'5 ב1 סניגס יעו ,ד"כפו 0"כפ ןטקל 6 | :זייפ ןטק5 5 = :סי'פ כ'כדס ,'ס סי" ןיבוכיע ,'6 ס"ס פוככב ייע 9
 קנכ סלקיו ,'ג ייפ מפ סנכ סוס ,('3 זיפק) וימע ג''כפ םיכ לייקפ ,('3 כ"ק) ג'כפ 6סקיקפ ,ח''פ בונו סט כייכדס ,'כ סי'פ
 : םייפ סייכדפ ,'ג "ים ב5 סינסס םכדמ ,'ם "יס סט +עוסכפ ,גיי יס יכיעט ב"  סעומכס ,'6 'יס .ט''כפ

 | 5 אבה םלועהו הזה םלועה ₪ [תומלוע | יכאְד 'ל :פ [אוה | א! ןושארה - [םדא | י הכוז 1
 [ןושארה םדא 8 | רזעלא | י קחרה ילעמ ךפכ 'א'דכ ₪ :2'אפ ךפכ ."א הכפכ | 5 ןתי .א ןתיל דיתע אוה 2 | םאו
 | ע בר [ר | ך דיהח יכפ [ינש | 'אפ 'ל ןושארה םדא --- סוניגורדנא) יכ"א'ד סוניגורדנא | (ךומסב ןכו) ?א סדאה
 | ד וארבנ | 'א ןיפוצרפוד ,יפ 'וצרפ וד ;ש"ד ןיפוצרפ ויד ,1) ןופיסורפ ויד | כך -. תא , [סדא | א ינמחנ 4

 | א ןוביתיא :ד ןוביתא 5 | ילאפְד גגו .ע [סייגג | אד בג (א םיבג) יייבג ,ים בג .ש םיבג ,[) [םייבג

 | כאפ א'דכ | ך יהורטס ןירתמ :?אפ יהורטס ןמ .'אחה [יורטס ןמ | כח והל ,1אד ןוהל | ך ייתכהו ,זרפ ['תכ אהו
 [ףוסמ 7 | ך ... .יברו /₪ [היכרב 'ר | 5 היינב | ך אנכשמ רטסלו ןנימגרתמד ₪ ,(א ינשה ןכשמה) ₪ [ןכשמה 6

 [ | ?ַא ינמחנ | יכ הדוהי | ך רב /פ ['רב | אפד ימלג .יח [ימלוג | כ ינש ,א ייתכד ,יפְד דיהה | ף שארמ
 | א ברעממו ,2פְד ברעמל ,י ברעמ דע | ך חרזמה ןמ [חרזממל | יכ ולכ - [םלועה | אפ רב 8 | אך "רו

 | יכלץראה [אחפד םימשה* | יכל ץראה הצקמ .?אזחפ .. הצקמ ['אָד םימשה הצקמלו* | יכ יל ןינמ 9 | יכ יל ןיינמ

 הזה תומלוע ינש לחונ םדא הכז םא ןנחוי ר''א םדקו רוחא ד"הה התלחתהו ,עירזת יכ השא יפל םירמואה תומשב
 החיתפהל רחא ןונגפו ,הטמל 'יעו הב שרודש השרפל החיתפה ךימסהל ידכ רגוסה רמאמ םש ונשו 'וכו אבהו
 בישר תורעהב 'יעו םש םילהת טוקלימ 'וכו םדקו רוחא א'ד רמאמה לכ קתעוה םילהת 'מבו ,אמוחנת ישרדמב
 וא שרפמ םפדנה ר''ב 'יפב .םדא הכז םא 1 :'ג 'יס םילהת ימל אובמבו 'א הייסר 'ב גיסר 'א וימר 'ב ד"מר ףד
 םאו הפי הכז םא םדא לכ ןכו 'וכו אבה םלועהו הזה םלועה תונחלש יתש לכוא היה ןושארה םדא הכז םא סרוג
 תאזו ףוס ירפס 'יעו ב"העל םדוק אוהש ז'הועה הז םדקו ב"'העה הז רוחא שרפמ יי'כ רי'ב 'יפבו ,נ'חעו 'וכו ואל
 הכפכ בותכ ארקמבו ,א'כפבו ,הטמל ליייכב בותכ ןכו ודב םג היכו .ךפכ 2  :'ו יס ה"מפ ר"ומשו הכרבה
 'יפבו  ,'וכו ןידל ינאיבהלו ינקחדל ידכ ךיפכ 'וכו תשתו שרפמ טי'יכ ר''ב 'יפבו ,ילג אוהו ה'דב 8 דצ י"מב ליעלו ג''חעו
 רמאמב הטמל אלו ןאכ הז קוספ אבומ ר"יובו טוקליב םגו .קחרה ילעמ ךפכ א"דמה ןאכ סרוגש עמשמ ספדנה ר'ב
 טוקליב .רזעל ןב י"ר רמא : שזרהמ 'יפבו ת'יפיבו כ'מב 'יעו ,א'בא שרדמ ןוילגב הגומ ןכו םלוכ לש וללחב ףא ןינמו
 וארב סוניגורדנא רי'חדא ה'בקה ארבש העשב ןמחנ רב לאומש רי'א םש רי'יובו ,םילהת 'מב ה'כו םירמואה תומש עטק
 ישרדמבו ;הבקנל ןיבגו רכזל ןיבג ןיבג ינש ול השעו ורסנו ארבנ ןיפוצרפ וד ארבנש העשב שי קל שיר רמא
 ןב הימרי ראד םש תוכרבבו ,יוכו הבקנו רכז ןיפוצרפ וד םדקו רוחא והמ רמא ינמחנ רב לאומש 'ר םש אמוחנת
 דח לאומשו בר עלצה תא םיהלא יי ןביו םש דועו וכו םדקו רוחא ינש ריהדאב היבקה ארב ןיפוצרפ וד רזעלא
 (?ןופוסורפיד ןכו (1י/ל סוניגורדנא תלמו ,'וכו םדקו רוחא ביתכד ונייה ףוצרפ ד"מל אמלשב בגז רמא דחו ףוצרפ רמא
 רבכו ,(ןופסורפיד חופתכ 'פ ו'ד הבר רישב היכו תחא הביתב 'יגה הנוכנו) םינפ ינש לעב ייפו ,ףוצרפויד 'ע ךורע 'יעו
 דחא רמאמ םש איבהו ןוליפו ןוטלפא ירפסב תודגאה ולאל תואמגוד ואצמנש 69 דצ םש לאהטנעדיירפ 'חה .בתכ
 ק'ק- .םארב הבקנו רכז 8 : 57 דצ א'ח עגערטייב שקז םג 'יעו ונינפלש רמאמהל הלמב הלמ טעמכ המוד ןוטלפאל
 ןמ דחא .אוה הז רמאמב (64 דצ) וז השרפב הטמלו ת''פיב 'יעו (ז'כ 'א) םתוא ארב הבקנו רכז קוספה ןאכ איבה אלש
 ינשמו ,ורסינו ןופוסורפיד וארבש אלו ,םדאה ףוגמ תחא עלצ חקלש עמשמ .'וכו חקיו 'תכ אהו 5  :'וכו םירבדח
 עלצלו רמא תאד ךיה יורטיס ןמ רמא ינמחנ רב לאומש יר 'וכו חקיו ז"יפ ןמקל 'יא ןכו ,וידדצמ יורטס ןמ 'יפ ויתועלצמ
 הדמ תודמ בילד אתיירב ע"יעו יהורטסמ אבומ םשו .ליפ בי'ח נ"מבו ע"בארו י'שריפב שייייעו 'וכו תינשה ןכשמה
 םג היל ג'ל זיפ ןמקלו  ,'וכו ןנימגרתמד ןכ ףסוג סופדבו אנכשמ רטסלו םש ומוגרת ןכו .ןכשמה עלצלו 6 : גיי
 רזעלא 'ר םשב היכרב 'ר םשב םש שבתשנו ,הינב 'ר םשב רפח טוקליב .'וכו 'מוחנת 'ר | : ר"יוב אתיל ןכו סופדב
 יר ייגה ר'ייובו ,םילהת ימב קתעוה ןכו איר םשב ןועמש 'ר םשב אימחנ 'רב הדוהי 'ר וירחאלש רמאמב םש ןכו
 ולוכ םלועה לכ אלמ ופוס דעו םלועה ףוסמ ר"הדא היבקה ארבש העשב ןמחנ רב לאומש 'רנ ובלח 'רו היכרב
 הירזע ןב רזעלא 'ר םשב שיקל ןב ש"ר גי'כפ ר'יספבו ,םירמאמה םש וברעתנש הארגו 'וכו חרזמה ןמ וארב
 רמא םש דועו ,ד"כפ ןמקל הכו .'וכו וארב םלוג :51 דצ :ב'ח א'הגא 'יעו ,'וכו לטומ היהו וארב םלוג 'וכו העשב
 ץראה ןמ םלוג ודימעהש דמלמ ויפאב חפיו ייא דייפבו ,יוכו רודו רוד ול הארה 'וכו םלוג לטומ םדאש דע סיביר
 ,םלג 'ע ךורע 'יעו ותכאלמ הרמגנ אלש ילככ םלוג היה המשנ וב הקרזנ אלש דעו ,'וכו המשנה וב קרזו עיקרה דעו
 ראשב 'יעו 'וכו המשנ וב הקרזנ תיעיבר 'וכו םלוג השענ היינש ורפע רבצוה הגושאר העש "יא םש ןירדהנסבו
 ינש עיקרל דע ץראה ןמ ןושארה םדא רזעלא 'ר רמאד םש הגיגחב .'וכו םלועה ףוסמ לטומ 7 : יתנייצש םישרדמה
 דעו םימשה הצקמלו 'וכו םויה ןמל 'נש היה ופוס דעו םלועה ףוסמ .ר"הדא בר רמא הדוהי בר רמא יוכו םויח ןמל
 :79 רצו 59 דצ םש ןייטשנייוו 'חהו 70 דצ םש לאהטנעדיירפ 'חה וז הדגא לע ש"מ םג 'יעו ,םימשה הצק

 תיחרזמ חור םדקו .םדקו רוחא 'נש 8 :םיכוד היד "מב 88 דצ ליעלו .נ"'חעו .+יוב ל"יכב .בותכ ןכ  .ימ
 "יפבו ;רי'ווב היכו ,נ"חעו יתהגה ןכ .'וכו םימשה הצקמלו | :תייפי ,ודגנכל ברעמ רוחאו החרזמ המדק 'יתכדכ

 ') 4/000ץשל06- | ?) 0000000706. =
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 = .היחה שפנ לכ תאו | : גיהנהלו ךושמלו שורחל ןירוסא ןנינתד .ןכישממו ימנב ןרשוקו ןורוומ דחאו
 :סוומה הז [ףנכ ףוע לכ תאו] וגו תשמרה
 | חה הז היח שפנ רועל 'ר  ומא 'וגו [היח שפנ] ץראה אצות םיהלא רמאיו (דכ = ה

 : : :ןושארה םדא

 <  היעשוה 'רב אמח 'ר רמא ,שחנה הז רמא הבר היעשוה 'ר 'וגו תיח תא םיהלא שעיו (הכ 5

 תא ה"כקה ארבש םיאירמה ולא רמוא 'ר ,אהמתא 'ג םיפונבו אהמתא עברא רמוא אוה תושפנב
 .םדא ריב היהי םאש הרותה ןמ ץירא ךרד ךרמלל .ןארב אלו תבשה שרקו ןפונ תואוביל אבו סתושפנ

 יה םלועה היהו רמאש ימש ,ךלשה ול םירמוא הכישח פע תבש ברע הבוט תילגומ וא בוט ץפח
 . :םארב אלו תכשה שרקו םפוג תוארבל אבו ןתמשנ ארבו םלוע תיירבב קוסע

 ח השרפ

 טלק םילהת) יונו ינתרצ םדקו רוחא חתפ ןכחוי 'ר וגו םדא השענ םיהלא רמאוו (וכ א | א
 | 'נ סעוסנס ,ס"יפ ףוס ןמקל "יע 6 : סט עוקלי 5 | : ספ ןטקל | ,סע עוקל 8  :סט עוקל 9 | :נ/'פ סי'פ סיסלכ 1

 = םסדמ ,'5 "קס סש סעוסנס ,'צ "ק- עיכזס ב"  לעוסנפ ,ד'יפ סנכ סלקיו ,ז'פפפ יכ סילספ 'קלי 10 | : זיי ייק םיטסכב
 % :'ס "כ ע"לק סילקס

 3 ע סיכל דחאו (רויח) רוויח דחא ,'א סכוא דחו רויח דח ,יש'א''ְד רויח (?א 'או) דחו סכוא (*א 'א) דח

 < | ןכישממו :פ ןכישמו ,י הכישממו .שכא [ןכישממו | ₪ ןידד היתסלבו ןידד היתפלב רטקו ,ָך ימגב ןרשקו 1
 כ ,יפ רופא ,'א םיז ,שכלא [ןיוסא | 7 ןנתד | ך7ך םיאלכ םושמ ןכ תושעל רוסאו םיב וא רהנב
 םאוטה 2 | ד וידחי גוהנלו ,פ גיהנלו .ישכא [גיהנהלו | ל שודל [שורחל "" | ך ןירוסא ןהב גהונה ורמאש
 כו ןושארה) ל ןושאר [ןושארה ** 4 | לש וחור | 'א וז | רזעלא | דל חגו ,ו היח שפנ ['וגו -- שפנ* 8 | י סווט

 המדאה שמר לכ תאו 'גו הנימל ץראה ,יפְד הנימל ץראה [וגו 5 | (! היח שפנל םדאה יהיו רמוא אוה
 אוה ל 6 | א ריא .םֶך רב | ם איה [אמה | אפ שחנ | א עשוהי ,ָך איעשוה | 'א והנימל
 -,ו שלש רמוא אוה םיפוגבו ,אפ שלש (א 'ג) תופוגבו .'ָד שלש ןיפוגבו | יל אהמתא | ש'א העבוא | ך יל
 "] המדאה שמר לכ תאו הנימל המהבה תאו הנימל ץראה תיח רמוא אוה וארבנשכ ,ש) השלש . . ןיפוגבו
 ,עח [םתושפנ 7 | יא 'ל תא | יטידש ,כ'אְד םידשה ,ש ןיירמה :?א "אד ,ב ןיאה .עחפ [םיאירמה

 יבכ'אחפ [הרותה | ?א ךדמילו ,פ ךדמלו | עפ םויה [תבשה | אד = תא ,יפ [ןפוג | יכאפְד ןתמשנ
 םלועה--ימש | יכאפ ךדימ ,.ך ךממ ₪ [ךלשה | פד יל ,יכא [הבוט | ₪ וליפא [וא 8 | 'אְד םידשה
 כ תומשג ;ך ןתמשנ תא ,1א [ןתמשנ | יכפְד לש ותיירבב ,ל תירבב [תיירבב* | יפ קסוע 9 | פ הי'בקהש

 כ'א ןפוג | אך תארבל ,פ אורבל ,ןך [תוארבל | ו םידש לש . . ,[ך םיאירמ לש .ןתמשנ ,₪ םיאירמה תמשנ
 = | + ןפוג ארב ,קאפד ןארב | פד תבש ,יכא [תבשה | כ השדקו | (י יל טפוג . . אבו) אפ . . תא

 ישוריה 'יגל תצק הבורק פי'יכ 'יג .ימגב ןרשוקו 1 :  השרפל השקו םכוא 'יפ סיכלש עמשמו סיכל דחאו (רויח) רוויח 'א סיכל
 היכו םירפפה לכ 'יגכ שורחל יתהגה .שורחל : היתסיל ומוגרת(ויכ 'מ בויא) ויחל בקת חוחבו ,ויחלב היתסלב 'יפו
 ני'חעו וכו רהנב ןכישממו ףסונ 'יפ םש ןכו וידחי גיחנהלו "וכו ורמאש םיאלכ ןנתד ופיסוה 'יסופדבו ,םש הנשמב
 .קוספה אבוה וליאכ סהינימל םימה וצרש רשא וכו לכ תאו 'נש תועטב ףסונ "יסופדב .היחה שפנ לכ תאו
 "כב אתיל 'ג ש תלמ ןכא ,ת''פוב םג ייעו ומוקמב אלש אבוהש ו'זרהמ 'יפב שרפל קחדנו וינפלש רמאמל היארל
 "= לש ןינווגכ ןינווג וב שיש לייכ ןוילגב שרפמו ('סווטה הז 'וכו ףוע לכ תאו דיס שרודו ע"פב רובד ליחתמ ןאכו
 אבומ ספדנה 'יפב לכא ,שירד ףוע לכ סה וילע תופועבש ןקט כל סווטה הז טייכ רי'ב 'יפב ןכו ,תופועה לכ
 .ישוריב ןנירמאדכ םיאלכ ןינעל הז שרד םג שרפמ אוהש הארנו ,סווטה תא תוברל והנימל [ףנכ ףוע לכ]
 ו אצות םיהלא רמאיו 8 :'וכו סווט לוגנרת םש ק''ב ןכו ,הזב הז םיאלכ הזל הז ןימודש פיעא סווטה םע לוגנרת
 .רמאיו 'פב תלחתמ 'ח השרפו ,'ז השרפב וירחאלשו הז קוספ ןאכ ללכנש אמיתו ,החותפ 'פ ארקמב הז קוספ
 ..קלח חיימב שיימו זיפ שיר ןמקלו ג"מ ד"פ תינעת 'יעו המותפ אלו החותפ אל וניאש רכו םדא השענ
 ןונגסכו ,ייחב 'רו םדא השענ 'פ ן'במרו ח'פ שיר יתנייצש םישרדמבו 56 דצ ןמקל 'יע .ןושארה םדא חור : 865 דצ
 " הזפ :  טוקליה 'יגב הז 'יפ ףסונ ןכו ,היח שפגל סדאה יהיו היב ביתכד 'וכו וחור הז סופדבש ר"'ב 'יפב שרפמ אמוחנתה
 אצות 'פב . .עברא רמוא אוה תושפנב 6 : הרשה תיח לכמ םורע היה שחנהו ביתכדכ תויחה לכמ חבושמו הלועמ .שחנה
 יח תא םיהלא שעיו ביתכ וארבנשכ .'ג םיפוגבו :'וכו ץרא ותיחו שמרו המהב הנימל היח ביתכ שפנ ץראה
 "תייר היגה ןכו ,שלש ןיפוגבו ריפד שרדמב דוע ה'כו ,המדאה שמר לכ תאו הנימל המהבה תאו הנימל ץראה
 איבה ןכו .םיאירמה : ר''ב 'יפו נ'חעו ושוריפ ופיסוהו שלש ןיפוגבו וטימשה םיסופד ראשו ו'דבו ,שלש רמוא ןיפוגבו
 ךורע 'יעו לי'יכ ןוילגב ןמסנ ןכו םידש םיאירמ "יפו ,םיאירמו 'וכו ארב 'וב סופדה 'יגבסג א'יפ ףוס ןמקל הייכו ,ייחב
 "תבשה םוי שדק ןפוג ארוב אוהש סע םהיתושפנ ארכש ןיקיזמה ולא רמא איינב 'ר ייא םש ב"מ אמוחנתבו ,'ב אירמ יע
 תילגרמ וא 'וכו םויה שדק אבומ ייחכ 'ר 'יפב .תבשה שדקו 7 :י"מב סש ןמקל ייעו וכו ףוג אלב חור וראשנו ןחינהו
 " :םתמ ץרא ךרד .דומלל םידשל דובכ וקלה 'יסופדבש תשבושמה 'יגב .תרותה ןמ : נ'חעו ךדימ ךלשה וכו הבוט

 . טרפבו םינוש םיונישב החיתפה לָכ 'אבומ ר''יוב .'וכו רנחא חתפ ןנחוי יר 10 :'ז ישרפ 'בו 'א אייכב .ח השרפ
 ') 006, ו.
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 םיה תיחמ עיבומה שיקל ןב ןועמש 'ול לאש אנהכ הימרי 'ו :המחה תומי ןיינמ
 ,אנהכדא | היתדצמ שיקל ןב סרפ אדהב .םהינימל ןהב 'תכ ןה ףא היל רמא ,והמ
 ,שיקל ןב לע היתרצמ אנהכ סרפ אדהב .םהינימל םהב 'תכ םיגדה ףא אלהו אנהכ ביתא
 ןורפסא דחא םיגד ינש איבמ ,גיהנמ םושמ הל םייקמ אנא  ליכי הנוי 'ר רמא ,אדיבע  ךיהו

 :'6 ס'מ קב ייעו ,'ס זיכ 0'פ סיסלכ 'טוכי 1

 [עיברמה** | י הילאש | ל ימא ₪ .[הימרי 'ר | 'ך המח לש הנשה [המחה" | יעכאפְד ןינמכ ,3ך ןינמ 1
 [אנהכדא -- אדהב | 'א בותכ םהב ,ל 'תכ ןה ,5"א םהב 'תכ םה [ידפ ןהב 'תכ ןה* 2 | 'א ויחמ | ל עברמה
 אלא ןכ 'מא אל אחא 'ר ,יא םהב גהונ םיאלכ התעמ ,5 הידייצ[ו] 'נהכדא . . סירפ אדהב ,77 אנהכד ... אדהב
 גהונ םיאלכ ןהינימל ןהב 'תכש לכ (ם שיקל שיר) שיקל ןב ןועמש 'ר םשב (ף אחא 'ר 'א ןכ אל אחא 'ר) אחא 'ר
 ןהב ביתכ םיגד אלהו , םהינימל ןהב ביתכ . . ביתיא ,ך ןהינימל ןהב . . ביתיא [םהינימל--ביתא 8 | ף"ל ןהב
 התעמ םהינימל (ָפ ןהב 'תכ םיגד אלחו) םהב 'תכ םיגדה ףא אלהו (ָפ הנהכ ברל הימרי 'ר) אנהכ ביתא ,' והנימל
 | (יב יל שיקל ןב לע--אדהב) ?אפ"ל אדהב ןוב (?אפ ירב) רב יסוי 'ר ימא [אדחב | א 'ל .5"ל ןהב גהונ םיאלכ
 :פ"ל היידצו ₪ [שיקל | ד ןב ןועמש יבר לע .%א ןבל .'אפ [ןכ לע | כ"א היתדוצמ | א הימרי [אנהכ
 ,כא [אנא | אד לוכי .ל לכי [יכפ ליכי* | "ל יל .₪ הדיבע ךהו /י . . ךיאו [אדיבע ךיהו 4 | א היתי דצו
 /5 ןוורפפא דחו ןוומ דח ;] ןורפסא דחו ןריימ דח ,?) [ןורוומ --- דחא | + איבא | ל ישמ [םושמ** | ך ינא

 םג ייעו  ,שרודש םיקוספה רדס דגנ אוהו 'וכו הפיטמ הזח עובצה ףפועי .ףועו קיתעה טוקליב םגו ,'וכו עובצ
 וקחמנ לי'יכבו | ;154 דצ א'ח עגערטייב שקז ייעו 'א זיט ק"ב עובצה לע ל'זח תדגא 'עודיו ,ל"דר 'יחבו תי'פיב
 ןמסנ ןכו ןתיול לש הפיטמ וא ןתיולו ול לש הפיטמ היגהל ןווכו ןתיולו ףסונו 'נו 'ב תויתואה ןבוללש תלמב
 אנהכ הימרי 'ר1  :הרז יגהו ,וינפלש רמאמה ךשמה אוה 'וכו עובצה שרדה וז 'יג יפלו ןתיול אנ 'ב אייכ ןוילגב
 בר אוהו ;'וכְו אנחכ ביתא אנהכדא 'וכו סרפ אדהב ןכו לאושה אוה אנהכו ,לאש אנהכ רמא הימרי 'ר "יפ .לאש

 אתיא םש םיאלכ ישוריב ןכא) אנהכ םוקמ לכב ימלשוריב ארקנש 'ב טייק י"חבמ 'יעו 'בר לש ודימלת ילבבד אנהכ |
 רמא תבית םימעפל 'רדענ רב .שרדמה ןונגסבו ,לאש אנהכ ר מ א הימרי 'ר 'יגה םש 'שוריכו ,(אנהכ 'ר ביתה
 אל ייעלא 'רב י"'ר 47 דצ ליעל ה'כו םכח םשב םכח רמואש םירמאמה לכב ל"יכב רסחש ומכ םירחא םירמאמב

 ןב רזעלא 'ר בילפ ,'וכו חישא ךידוקיפב הטוח רב םש דועו 'וכו ןונירדיקד ןיעא ןתנ 'ר .אילפ ןמקלו ,'וכו םש =
 ה''כו) 'וכו החאמש הזכ הרפק רב טיילפו (םש םיסופדב ה''כו) 'וכו תחנ םשל הנינח 'רב י'ר ג'ילפ ,'וכ\ וניצמ הירזע
 ומכו יקינולאש ידב גיר היגהש ומכ ר מ א הימרי יר ל'צ ןיא ןכלו ,109 רצ טייל קלח חי'מ ייעו (חא 'ע ךורעב
 ירק םיבש םינימ לכ .םיה תיחמ :  כיייכו 'בו 'א א'ייכו פ'יכו טוקליו ו'דב םג אתיל רמא תביתו ,ל''יכ ןוילגב ףסונש

 רשא דיסב .םהינימל ןהב 'תכ 5 :םיה תויחב 'יגה ישוריבו ,תויחמ היגה א'אבו ,ר"'ב "יפב שרפמ ןכ ,םיה תיח
 עיברמה שיקל שיר רמא הימרי ר"א תוטישפב סירג 'א ה'נ ק"ב ילבבבו ,השביה תיחב 'תכש ומכ 'וכו םימה וצרש
 םש תופסות 'יעו השבימ והנימל והנימל איתא 'וכו אדא בר רמא אמעט יאמ םש רמאקו ,הקול םיבש םינימ ינש
 ,אתיל ימלשוריבו ,(אנהכ ל ע כ"מב היגה סופדה 'וגבו) וספתו ותדוצמ וילע שרפ .'וכו סרפ אדהב = :והנימל היד
 לכ שיקל שיר םשב אהא ריא הוה אלא ןכ רמא אל אחא 'ר ןהינימל ןהב ביתכ ןה דוע ל"א 'יגה םשו"
 יבר םהינימל 'וכו ןה ףא יקינולאש 'ד 'מב ספדנ ןכו ,'וכו אנהכ 'ר ביתה וב גהונ םיאלכ והינימל וב בותכש

 ל"יכב םגו ;םיאלכד ימלשורימ יתהגה הז לכ ויתורעהב גיר בתכו וב גהונ 'וכו בותכה לכ 'וכו רמא אל אחא
 ני'חעו ימלשוריה ןונגסכ ךומסב הגומ ןכו 'וכו ןכ רמא אל אחא 'ר יטיש יניב בותכו 'וכו שיקל ןב סרפ אדהב קחמנ
 רבכו ,פייכב תצק יונישב 'יגה ןכו ,(עיקרה קזחי היד י"מב 26 דצ ליעל 'יעו 'שוריה י'פע כ'ג ןכ הגוהש רשפאו)
 שיקל שירמ ועב י"רלד השעמה ןונגסב אלא אחא 'רַו הימרי 'ר וקלחנ אלש ימלשורימ רמאמה 'יפב תיפיב בתכ
 אתבויתו 'וכו והנימל וב רמאנש לכ רמאק הידידמ אלא אידהב הינמ ועב אל א'רלו ינשמ םיה תיחאו םיה תיחא

 םיאלכב שירה שיימו ,ימלשוריהמ עבונ וניא ונינפלש רמאמהו ,ןאכ היגהל ךירצ ןיא ןכלו ,י"ר ירבדל םג איה אנהכד =
 ייפבו ךומסב ייעו םיגדל םיה תיח ןיב קוליח ןיא ימלשוריה יפלש ותנווכ שובישב ר'בב היונש איגופהש "מ איש <>

 יכיה יכ כ'או םיגד עיברהל רשפא ךיאו םהינימל םימה וצרש רשא ללכב םה ףא .'וכו םיגדה ףא אלהו 8 :ו'זרהמ
 ןהינימל ןהב ביתכ ירה םיה תייח ירה "יגה ימלשוריבו :םיה תיחב נה העברהל םיגדב אתא אל  םהינימלד
 םיגדב ןאכ איבהש ימלשוריה רמאמ 'יפב ספדנה ר''ב 'יפב שרפמש ומכ םיגדמ כ''ג ךירפו ,ןהב גהונ םיאלכ התעמ
 .סרפ אדהב | :פייכב ה''כו 'וכו םיאלכ התעמ לייכב הגומ ישוריה 'יגכו ;ת'יפיב דוע 'יעו םיאלכ ןהב גוהני ימנ

 אבומ טיייכ ר''ב ייפב םגו ;נ'חעו היידצ)ו שיקל שיר לע היתדוצמ אנהכ סרפ אכה ןוב 'ר יב יפוי ר"א "גה 'שוריב =
 םיגדב םג םהינימל םייקי ךיה שיקל שירל השקמו .אדיבע ךיהו 4 :  היידצו 'וכו פרפ אדהב ןיבא 'רב יסוי 'ר רמא-

 ץרתמו .('וכו ינש איבמ אדיבע ךיהו 'וכו הנוי ר'א היגה כ'ימבו) לייכב קחמנ ןכו הל ג'ל .שוריבו ,םעיברהל לוכי ךיהו
 ,עיברמה ה''ד םש ק"ב תופסותב ושרפ ןכו העברה ריפש תחכשמ םיה תיחבד עמשמו ,גיהנמ סושמ 'וכו אנא ליכי הנוי 'ר
 ןוניאו אקוריד הינדואבו אסיכלד הינדואב רטקו טוח יתיימ גיהנמ םושמ הל רתפ אנא ליכי הנוי 'ר רמא 'שוריב תרחא 'יגו
 השמ ינפב שרפמ ןכו ןח םיגד ינימ אקוריו אסיכלד רי'ב 'יפב שרפמו ,כ'ע ןיערזמו ןיד סע ןיד (ןיפייצ 'יגח ש"'רב) ןיפייש
 לע אוה בייחו הגהנהד םיאלכ י'ע העברהד םיאלכ ירה ןיערזמו הז םע הז ןיפייש ןוניאו ןגיהנמו םהינזאב טוחה רשוקשכו
 דוחל גיהנמ םושמ אלא בויחה ןיא ימלשוריה 'יגל םגד בתכ ףוסבו תויגוסה תוושהל ךיראה םינפה הארמבו ,ןהינש
 םיה ךותב וגהני םהו םיה תפש לעש השירחמה םהב ורשקיש ןיערזמו יוכו ןיפייש ןוניאו 'יפ תייפיבו ,שי'יע וכו
 רמאמהו ,ןה ןינימ ינשמ ןיעירזמו ןירבוע ןיא ןיכשמנ ןיכייש ןניא שרפמו סרוג ר''ב 'יפבו ,השביב ץוחב וערזיו <

 ףופו ;רופא אהיש ורמא אל םיח תיחב םיאלכ תעברהב לבא 'וכו דח םיגד ינש יתיימ רחא ןושלב בותכ םש איבמ ונינפל
 ןכלו ,ימלשוריבו רבב ןח תונוש תויגוסש י'כ ראשו טוקליה 'יגמ סג ןאכ חכומו , ,ל"יכב ללכ הגומ וניא רמאמה
 (?ןורוומ דחאו (!י"לב ןבל .ןורפפא דחא :  'יסופדה 'יגל כ''ג םיכסמו .רפסה ףוגב לי'יכב ונונגסכ רמאמה לכ יתחנה
 גו ;רויחו םכוא תואסריגה יפל ה''כו ,(םיייוו ינשב ןורוומ כ'ג 'יא םש ר"פדבו) ןורפסיא 'ע ךורע "יעו רוחש ךושח
 ןבל ייפ 'שוריב (?אסיכל ןכו ,רויח דחו םכוא דח  'וכו יתיימ (ינשה שוריפמ אוהו) סופדבש רי'ב 'יפב םג אבומ וז
 יעב ןכו םש ךורעב איס "יגו ,(*אוח גד םש 'שוריב אקורי םגש רעיש ןכו ('יילב גד םש אסוכל ףעל 'חה תעדלו

 3) 007006. ?) ₪00006. ") 6 %) 160א0%. - ) 9%



 אכ"כ א ז השרפ תישארב 02

 ,ךל ערומ .אנאו ךל | עיבר היל רמא ,יל עדומ תא ןה ןמו היל רמא ,תובט תירוה אל היל רמא
 רמא ,(ג י ארוע) 'ונו םהמ דלונהו םישנ לכ איצוהל וניהלאל תירב תורכנ התעו 'תכ היל רמא
 ךפציר ףוצר היל רמא ,[(פש פש) השעי הרותכו היל רמא] , אהמתא ינקלמ התא הלבקה ןמו ול

 :אנפלואב אבט איהרד
 || וע עו ק ןינוילעב םירויד הרשמו ןיטלפ הנוב פדו רשב ךלמ םלועה גהונב ןיראה לע םפועי פועו :

 :יונו לע ףפועי ףועו 'נש ללחב םירויד הרשמ היבקה לבא ,אהמתא ללחב אמש ,םינותחת
 ותו 03 4 ןתיולו תומהב הז 'תכ םנינת ידיא 'ר םשמ סחנפ 'ר 'וגו םינינתה תא םיהלא ארביו (אכ

 ונרופי וידחפ ידיג 'נש הואת ול ןיאו וז ול שי תומהב שיקל שיר רמא  ,תוגוז ןב םהל ןיאש
 ,םינועבצ ינימ ה'סש וב שי  ,אוה ןבוללש הפיטמ הז עובצה ינתמ בר םשב אנוה 'ר :(י מ בוא

 ,'נ "כ עיכזס 3'מ 6עוסכמ 0 :'3 ד"ע 373 "עו ,3"" עכ 'קלי 7 | :ס'לסס 'כ | סיפסמ 'קלי ,3יי כ עוקלי 5

 , םפ נ ד יל ךל | ל עובר[אפד עיגר* | א ןגמ .ד ןינמו ,ל ןהמו |יפ"ל ןה ןמו * | א אבט .יִָד תובט .כפ תואב
: , 

 ו % / ןו <. אנאו ראש |ךל עדומ אנא ונמ לע יאדוהי ארבקתמ יעב אנא \ איוו 3 איממע רב ותא םא רמא ךל אואו 9% |חה הודומ תנמ ריי ואדוהו ;,דריפתוו) ןור 3 --5- רוט "ריר . 4 -
 הנב לע אלא םירופיכה םויו וב | ;קלחמ ןיא אלהוו תוא ןיללחמ :אירופיכד אמוצב וא אתבשד אמווב הירזגמל . 9 א תורופורה הווו תרופ ןוררה ה ווא ארהו וורו והוא ןוררהמ יורש 40

 א אמו םו א |וגיש> ..ךל או .ןישמשע . תא ןיא הי סא עמש תאו ד דבלב לארשו תב רש ותו ;,אמוצ םוופ-... הינירזנומר -- ישו יצצר'ריי ור יא יי יוהי

 | / . / 5 ןיא וא וילַע א תכד , תכ הורכ רמא 2 כ הנב לע .. תבשח תא אל וילע ןיללחמ ןיא וילע ותוא ןיללחמ ןיא וא וילע % הותרד יפ ['תכ הוה רוש י) ריר הר - - 1 1
 גו | א םישנה ו םיש'גה 2 תא ןפ י₪1 לכ | |הררנ |תוררו = רוהרה - ו וגו | ולפי הרר התופיס הררה התא ₪ -הי ,

 2 גמ נא י ש| ד7- | 00-- וי = | ד0- או ו חר ןופיפו ור רוש
 , 5 0 | א הלבק אפ ןמ | ך יבר < יפ היל 8 | א השעי הרותכו וניהלא תוצמב םידרחהו י"+ תצעב [ ה ומ ול ות הול 8 הש

 היל רמא השעי הרותכו ןמת בותכהו ח א .אנפ יש השעי רמא ר . ריו ו תר רו וה רותרחו חור היא .'י - [ 1
 , ג = 0 ₪ יו שש. ןיש ה=ל נא אהמתא אפ ו הדימ

 | וי ןב ןועמש יבר םשב ןנחו נאד איהה ןמ היל רמא הרוח וזיאמ תא ריסי וכ המ ינפמ 'וב\ ותחתת אלו יאחוי וב זועמש יבר םשב ונחוו 'ר רמאד ,(\ט 4% \
 : : \ ] ב אמ ךגב / . ןנב 2 היגמ אבו 3ב ןיאו ךבנב ירק תילארשימ אבה ךנב ירתאמ ךנב קוספה ףוס השעי הרותכו הול רמא 1 דנב יורכ היונמ אבה רךנב וואו רנב ורכ תור אר וזו

 . , פו והמו | 21 ו ב 'תכד ו כא הש 1 ותמו היל 'טא ךנב יורק יוגה ןמ אבה ךנב ךנבל תקת אל ותבו ונבל ןתת אל ךתב "'תכד היל 'מא השעי ירותכו .

 איה 0 טובח אפ |כוצ 9 ןנב תא ייסי יכ "יתכד הנב אלא ךנב יורק חינגה ןמ אבה ךנב ןיאו ריר ור רָרהת יוורת ית היוצר , חור - - סרח חור
 4 | ן"4) - 0 אלטסב אנגפלוא + אנפלואל וחה 4 הרר ו הרויהר% ה 2% אב. הוו .

 ל 2-7 | "א ו אנפלוא א אוהד 4 | ך ףוצרו אטליקב
 , : % ןירטלפ ם \ , ו וה = = . ש | | 'ל אהמת 5 םיגותחתב 0 | ₪ יל ןירוד | יהרשמ | 'ַא ןירטלפ -

 נ ואה ןג / ברכ הויווהוור  [ררהה 4 2 ונפ לע ץראה ['וגו הת", כ הר בותררדר ית [ינש ₪ הרחהו )
 לע ן ל (םש) : % ביז אפ |כג- 5 חכו םינוילעב | לחב | (םילחת) 1 ףא [םירויד הרשמ

 , ו , , 2% . ש - לג ] ש שו עובצה | ּפ הנתמ ב ד תכתמכ ב ש ינתמ 'ר א ₪ | בר אב | ל ל | וגרושו |י ויא לבא י-₪= אד ייל יטפ יורי ל אוהל רי התו 4% ל - : \ . ןב :פ [גוז | א חל | א תז ,י תוגז .כחפ גז ןכ 5 | 'אד אחא :כחפ [יריא | םשב 7 | א םימשה עיקר ור ריי | 1 ר- %- וי 9% ירוו - ₪ ה9ויכוה ן.י- - - 7
 ₪ ן 9 2 ןתיולו ר ש (ןבו 6 | עובצ תז) עאפר הזח עיבצה והו המהה . .ול שי) . - ו שי תוורו ןר רש [ןבול וו  וירר = יי. = יחו זו\ח ך ור לחו| ה. ₪ וה 9% |הפ ו- + %

 ש ג -א | ' = | - וא ןבוק 2 | ּפ היפתואמ ז /2 אד השמחו םיששו תואמ שלש יט'א [ה סש כאד ןר ,ילת [וב | 8 הרוה / , ->- - | 4

 , | יל ל [עכאפד*ל ייימ

 ןי- | = ו-3 ת כלשוריב או כ כב א אכ פסונש א[ ?כ .ךל עדומ אנאו 1 ;: ריב ייפב ע"ועו םישרדמה ראשו אתכיספבו ימלשוריב אתיל ןכו ייכב אתילו ואר ריו רשה הר כ הר יוחופ איאו . כ ות יופ9ווו יו

 ףוס רסח םשו) כ יכב קר יונוש תצקב .אתואו \ םישרדמבו .ש עו אתקיספה ןונגסמ הפסוה .אוה וכו יתא םא רמא םיסופרב
 - - !-י - ו ו ימלשוהיב םגו ריב יפב אבומ אל ןכו ,טוקליו ילכ ראשב אתילו (רכו ףפועי ףועו וירחאלש רמאמה לכ ןכו רמה

, , 

 :.הלבקה ןמו 8 +: ניחעו םישנה לכ איצוהל שבתשנ אמוחנתו רייספב םגו ,ארקמב ח"כו יתהגה ןכ .םישנ לכ 2 : אתיל
 ןעטפירש יזעג ףעל ,44 רצ פידג ץנוצ ע"יעו םש יישריפו 'ב 'ב קיב 'א זז חד ועו הלבק .ורבד םוולד םובותלו .םיובנ
 ארזע .טוקליו ריב ייפ י"פע יתמלשה ןכ .השעי הרותכו חיל רמא : 24 רצ גנוטיילנייא רוצ הלב ,46 דע הי 800 דא איז
 ,רמאמה תלחתב ןוילגב טוקלי יסופדב םש ןמסנ רשאכ אתקיספמ אלו רי'במ אנפלואל אבט איתד דע רמאמה קתעוה םשו)

 ( ₪ ל - .ןיא= 6 - שש 2 , ו םשמ ןנחוי 'ר רמאד איההמ הרות הזיאמ רמאמה ינפל "אתקיספ  ןוכנל םש ןמסנ רפסה פוגבו /ר פד טוכליב אתיל הז זויצ

 / ןמסנ ם םיסופרבו ,'וכו י"בט לש הנבש השעי הרותכו קוספה ףוסמ יגח 'ר ובישהו .("אתליכמ. תועטב ןוילגב ןמסנ םירחא ורבו חב בשה
 ו כו ךנב יורק וניא לארשימ תירכנ לבב ןאכ רפח הז שרדו ,'וכו ךנב תא ריסי יכ כו םב ןתחתת אלד שרדח לא ןווכו ךנב יורק וניא לארשימ תירכנ

 ןונוטמ "וכו הרות .וזיאמ היל רמא ןאכ ףסונ ייסופדבו ,ר"במ קיתעהש רמאמב אתיל טוקליב םגו ייב לכב אצמנ אל
 עייעו  ,יב אייכו גיייכ ןוילגב ןכו ליב ןוילגב רחא ןונגפ תצקב ףסונו ,ר'ב 'יפב ייעו ימלשוריה י פע רא ותמיספה
 .יוג לע ףפועי ףועו 6 :ליעל .יתוריעהש המ ייע .אנפלואב יךכו ףוצר :'ב ח"ס ןישורוקו 'א גיב א לו .תומבו .ילבמ
 תיפו יה יס ביפ עיייעו ןתיולו םיגדו תופוע 'הב א'יפ ןמקל ןכו .ןתיולו : גיחעו םימשה עיקר ינפ לע ריסמ ו
 ףלא יררהב ץובר אוהש תומהב ץראה ןמ איצוה ישש ב א"יפ םשו | ,וכו ןתיול םימה ןמ ץירשח הב ט 5 א דרפב

 ] -- !י- - במ א גימ ק לח ח''מב ילו םיזונגה ירוישמ יעיברה ארזע 'סב כ*1 תאצמבג וז תדגאו ,ישומחב ארבנ תומתבש שחוד אח וא %/ - //. , - -.-₪י + רו חי

 - |'י ב ה"בקה ארבש המ לכ בו רומא תדוהי בר רמא 3 םש בי'בב לבא זיב ילב ןארבנש רב 21 םחל ןיאש 8 ו רצ

 , , \ . - - יררהב תומהב ףאו 'וכו הבקנה תא גרהו רבזח תא םריס תהיבקה השע המ "כו רז ווורוופר
 .וגרוסי | :ייתב ייעו הואת ול ןיאו גוז ול שו תומהפ שיקל שירר ותער ןכו ;וכו הבקנה

 הג \ . |. | כו הלא / , . - - - י ו|ןשו רו כרה
 \ \ - - = - . .- 74 -- /% וא = -93 - --.) וו= 1 ב 3 שר יתהגה ןכ עובצה 9 . 8 דצ רווה ו מב יו *יריו בותכ ארכמבו יהדר  חורוסה ח- יס .

 שוש שרדה .תגווכו .וינפל ןכ ייגה .היהש עמשמ ריב ייפמו ,עובצ הז היחה שפג לכ תאו שרדודש הארנו ,גיחעו
 | - י ₪ ש'י-= 2" ,ו-ג הרגא אבומ-םשי אמוחנת ישררדמבו ;םווטח הז םוע לכ תאו ךומסב ושררש המכ תויהה לכמ םונועבצ דגומ (!ובצה

 תואס שלש ןבש סופה לע זז
7 

 ןכו ,'וכו ףועב רמאת אלו ןבול לש תחא הפיטמ רצונ אוהו ןינועבצ ינימ וכו
 טיעה הימריב קוספו  םינועבצ ינומ המכב  עבוצמ | אוה .פוע עובצה .(ונפלש ו" כב .אתורו) א'כ םשב 7 ב יפב אובה

 ) עץ



 1 א ו תשחפ תישארב

 ,אתירוא איה ןיינמ היל רמא ,אהמתא יקל אתירואד הלימ רמאד שנ רב היל רמא ,יקל את היל רמא |
 ןינועט םיגד ףא הטיחש ןועט ףועה המ 'וגו ףפועי ףועו היח שפנ ץרש םימה וצרשי 'תכד היל רמא
 עדומ .אנאו ךל עיבר היל רמא ,יל ערומ תא ןה ןמו היל רמא ,תוכט תירוה אל היל רמא ,המיחש

 ,(בכ אי רברמב) ףסאי םיה ינד לכ תא םא] 'וג םהל טחשי רקבו ןאצה 'תכ היל רמא ,ךל
 הירובנ רפכ שיא בקעי = :העלנב אבט איהד היל ףיצר היל רמא ,[ףפאי אלא ןאכ 'תכ ןיא טחשי

 רמ ןמ היל רמא ,יקל אתיא היל רמא יאגח בר עמש ,תכשב תירכנלש הנב לומל רתומ רוצב הרוה =
 ,(חי א סש) םתובא היבל םתוחפשמ לע ודליתיו 'תכד היל רמא ,אירוא והמו ,אהמתא יקל הירוא ילימ

 :(יד דייס) :ג''פ ןיסודיק 'טוכי ,('ס 'ד) כי'פ תופבי 'טוכי ,ט"ס ףלס סכזע 'קלי 5 :'ב ז'כ ןיפוס 'יע 4

 'פ הלמ | ך שניא :יכא [שנ | ?א "יתייא ,יב'א אתיא [את | י"א יל ,ך היל חלש ,כ'א [היל רמא 1
 | ?א הקלי .1א יקלי | ְך אתיירוא ןמ ,ש אתיירואד ,יכאפ [אתירואד | יש ילימ ,ְך אתלמ ,שא אלומ

= 

 ,יכ'א אתירואד | יילימ והמו ,'א והמו ,ָכ ןה המו :פ ןה ןמ ,ש איה ןנמו [איה ןיינמ | 'ל אהמתא
 ו ףועו . . ץרש אד ץראה לע ףפועי ףועו . . ץרש ["ָל יוגו -- ץרש* | ך -. אדה ןמ [תכד ל | שפד אתיח |
 [ייל ןה ןמו* | ?א אתה .1א תוכיט ,8ך בט ,כ תואבט ,יש [תובט 8 | 'א הז .יכפדד ףוע .זך [ףועה | לרות .

 | יִד םהל אצמו ['וגו | אפְד ביתכד ,ו ביתכ [תכ היל רמא 4 | ךיל .י'אפ [ךל | אד ןינמ .ם ןה ןמ ,ל חמו = ="
 םהל טחשי םהל ףסאי . . םא ,יִד ףסאי אלא . . טחשי [ד םהל אצמו] םהל ףסאי . . סא [7"8 ףסאי אלא -- םא* =
 | ך ₪ ךטבח טובח :יכ'א ףוצר :פ [ףיצר | ך רמא :יא ל"א בפ [היל רמא 5 | ל יל .'א ףסאי אלא ..ןוא = =

 ,כ'אפ אירובג | יאפְד אנפלואל .לל הטילקב [העלגב | יאפ אוהד | כ"א ךפציר :י'אפך ךפצר ל הל [היל* 5

 | כא 'ר ,יִד יבר :ם [בר | | י לארשי הילע אבש ,?א לארשי ןב =, [תירכנ לש 6 | *א אירובנ וכע  .ָך יארובג |
 | א "תייא .פָד את .י'א [אתיא | ?א יל ,ך היל חלש ,יכ'אפ [היל רמא | י דפקיאו . - .5פא ₪7 יגה =

 הלימ .םא . . אלימ ,ו אתירואד ילימ 7 | רמאד (א שנרב) שנ רב [רמ ןמ | יִד 'ל .כ'אפ [היל | ?א היתי ואיקליאו
 . ד אתיירוא איה ןמו היל רמא [הירוא וחמו | "ל אהמתא | א הקלי | -ך .. אתלמ .פ . . הלמ ,*א אתיירואד |

 | יכא 'ל היל רמא | 'תירוה ןה המו . . ,א אתירואד (%א לינמ) והמו ל"א ,ם אתיירואד ןח ןמו
 . . תיבל ,ו החפשמ היורק בא תחפשמ םתובא תיבל .ל "וגו [2אפ"ל .םתובא תיבל * | ך ל .יכאפ [תכד |

 : | 7 החפשמ היורק הניא םא תהפשמ החפשמ

 אלש הרוהש םושמ תוקלמ לבקו אב ל"א .יקל את 1 :טי'צ הרעה שיייעו רוצב (ןירובנ וא) אירובנ .רפכ שיא
 סרוג 'תקיספבו . ,הרות .רבד | .אתיירואד הלימ :296 רצ ןאמלאדו נ'חעו אתיאו את יוויצה אתא לעפמו ,הכלהכ <
 ,אתיירואד אתלמ רמאד בימ אמוחנתבו ,(יקלי ר"יספב) הקלי אתירואד ילימ .רמאד שנ רב רמאמַה ךשמהב =
 שבתשנ ר'פד שרדמב .אהמתא | : ני'חעו 'וכו אלימ רמאד שני א רב אמוהנתבו ,אתירוא ןמ אתלומ תלהק ימבו
 ודב ינשח רופיסב ה'כו .אתירוא :נ"חעו ןה ןמ איס ןמסנ ויד ןוילגב .איה ןיינמ - : אתיל םירפס ראשבו ;רמתיא =
 רב לי'א יקליד הינועברא והל רמא ןאכ סרוג אתקיספבו ,בוט .תובט 8 : אתיירוא (ןה א'ס ןוילגב םש םגו) איה ןמו =

 תואבט תלהק 'מבו ,תופט ר''יספבו ,'וכו ןאצה ארק ןידה ןמ ל"א ןה המו ל"א ב ט תירה אל ל"א 'וכו רמאד שנ
 ,נ'חעו יטיש יניב הגומו תא |המו 'יא ל"יכב .תא ןה ןמו :'וכו ףוצר היל 'מא דע ןאכמ רסח כיכבו ,נ"חבו שייייעו

 יל עדוה תאז המ שרפמו סרוג .סופדבש ר''ב 'יפבו ,עדי תא ןה ןמ לייא 'ב ז"'ע ביפ הגיגח ימלשוריה ןונגס היכו
 הגומש ומכ יתהגה ןכ .ףסאי אלא 'וכו תא םא 4 :ץראה לע חטתשהו ץובר .ךל עיבו :הפי תובט .תרוה אלד

 ,אמלעב הפיסאב וכו םחל ףסאי 'ג ר'יספבו א"יכ "יג י"פע אתקיספב בישר היגה ןוכנלו .נ'"'חעו לייכ ןוו
 ולאו הטיחש ןינועט ולא רימבבו אמוחנתבו ,הפיסאב יאהו הטיחשב יאה תלהק 'מבו ,םש ןילוח ארמגה ןונגסכ אוהו
 ייגהו ,שיאה ותוא הכה נ"כ שיא בקעי רמא ומצע לעו ,ירצב דוקנו הל בותכ ל"יכב .היל ףיצר 5 : הפיסא ןונועט
 הזיאב חכומ וניאו .ךפצר ףוצר אבומ פצר 'ע ךורעב םגו .הטמל ל"יכב םג היכו ,ךפצר (ףיצר) ףוצר םירפס ראשב
 יפלו ,ץראב ךמצע חטשו ךל עובר ולכ םש ייפ אוחו ,םירמאמה ינשב וינפל וז "יג היהש םא וא ןכ פרוג רמאמ
 ךיתוכלה סנכו ךירבד רבד ךפצר ףוצר הטמל סופדבש רי'ב 'יפב רחא שוריפו ,כ"מעו בקעיל יגח 'ר ןכ רמא ושוריפ
 יארובס ןנברל בורק היהש ליז הנק שודקה בתכ א"אבו ,ףצר 'ע ךירעמב םג 'יעו דמלתהל םייוארו םיאנ םהש

 אקארק 'דב םשו הנקה רפס לא ןווכו) תוקלהל בוט ךרוזא ונושל הז ושוריפו ןושלה הז איבה הטיחש תוכלהב =
 יחה .ורבחמו הנקה רפס לע שיימ !יעו 'וכו בוט ךריזיא רמולכ 'וכו אבט אוהד ךטיבח טובח ל"א אתיא 'א בלק

 ,יקינולאש יד שרדמב םג ייעו (40 דצ גיירת יוקב קעניללעי 'חהו 485 רצו 219 דצ 'ה קלח םידוהיה תורוקב ץערג
 .העלגב :ינשה רופיסב ימלשוריב ה'כו יתנייצש םישרדמו אתקיספה ןונגסמ אוהו ךטבח טובח דוע ףסונ סופדבו
 אתקיספבו ,הטילקבו יטילקב םירמאמה ינשב ר"יספב ה'יכו ,הטילקב לייכ ןוילגב א'ס 'יגו .השרפל השקו הרז יג
 ,הטלקב ןישוריק 'שוריבו ,אטלקב תלהק 'מבו 'וחנתבו ,ר"ימבב היכו טבח 'ע ךורע 'יעו אטליקב ליצו .אתלוקב
 ףצר 'ע ךורעבו ,אנפלואל אלטקכ ינשה רופיסב םש ייגהש ומכ אלט קכ ןוילגב ףסונ 'א א"'יכבו אמליקל במ הבו

 יש

 רמ ןמ = : ני'חעו 'וכו לומנש ןב ול הדילוהו תירכנ לע אבה לארשי רב לע 'יגה רימבבו אמוחנת 'מבו ,לארשימ =
 תיבל 7 : אתירוא העידיה 'א םעו ,ימלשוריה ןוגגסב תלגרומ הירוא תלמו ,חימתב הקול הרות ירבד רמואש ימ .ףכו =



 כ חי א ז ו השרפ תישארב 0

 ,(ח א עשותי) 'ונו הזה הרותה רפס שומי אל עשוהי ץמא עשוהי קוח ול רמא ,ודיב הרות הנשמ רפסו
 שמשה םדיו דימ ינפלמ םוד התא ךכ הזמ יתממד אלש םשכ ול רמא ,המח לגלנ ול הארהו ולטנ
 < | 0 םולחב אבא ךחוא האר ךכ אל .אהמתא תא אכאד היפסכ תוניבז אל אשיב אדבע קחצי 'ר רמא ,יוגו
 3 :'וו שמש ה םדיו דימ אהמתא (ט ול תישארב) 'ונו חריהו שמשה הנה

 ז השרפ

 ךישעמכ ןיאו י"י םיהלאב ךומכ ןיא 'תכ 'וגו םימה וצרשי םיהלא רמאוו (כ א 5%
 ינש םימב תורוצ רצ ה'כקה לכא ,השביב הרוצ רצ םדו רשב ךלמ םלועה  גהונב (ח ופ  םילהת)
 :םימה וצרשי םיהלא רמאיו
 ינח 'ר עמש ,הטיחש םינועט םינד רוצב הרוה הירובנ רפכ שיא כקעי [וגו םימה וצרשיו ב

 סימס יכ סילסס 'קלי ,ס"י וכ שוקלי 5 || : ד"'פפ ןטקל 3  :'ע "ק סט סעוסנס ,די" "פ יכסס מ לפוסנס 'יע 5
 "ס ו'פ וכ ייפ םיי סילכס שטכדע ,'3 "כ סט סעיסנס | ,'נ "כ עיכזס 3"ע לעומכס ,ס"פ ספכיטד 'סכסע סלטכ ספליכע 'יעו
 ב. ספוסנס ,('5 ל"ק) סט יסנכ 6סקיקפ ,(': ס"ל) סלכפ 'פ 6סקיקפ ,"" ₪כ טוקל 8 :' "ק ס'פ לפסועט םכדע ,'ג
 ,ּ = :(עו'כ ') יפיקנ קז לכ 'פ םלקק טכדע ,ינ "ס ע"יפ סככ כנדעכ ,ף "יק סט לעוסנס ,ו"ט "כ םקס

 = [המח | ןְֶד לגלגל ותוא . . .פ לגלג ותוא הארהו ,יא לגלג והארהו ,ןך [לגלג ול הארהו 2 | פ יל עשוהי | אפ ץמאו 1
 [חגו | וומוד םתא | א ףאו .יפְדך ףא [ךכ | פיפ ₪ [הזמ | ₪ םמד ,ךיתממוד ,י?א [יתממד | י הגבלו
 = י'אפ [אל | א -, המח לגלגל עשוהי ל"א ,(םש) ו ₪, ול רמא ,ך ₪ היל רמא ,פ [אדבע 8 | יד דמע חריו
 = ,!! תא . . אפסכ ייניבז ,(םש)יפ תא אבאד אפסכ תניבז .ל אהמתא תא . . אהמתא תוניבז [אהמתא תא --- תוניבז* | ך ואל

 ידך הנהו ;יפ [הנה 4 | 5 ךאר ךכ אל .א ךתוא האר אבא ךכ אל | א אפסכב ךתי ('א תיניבז) תינבז ,ך תא אבאד יניבז
 הרוצ רצ .ף םימב הרוצ רוצל לוכי וניא [השביב --רצ | ₪ 'ל ךלמ | םלועבש 6 || יל אהמתא | א . . 'אנש
 ,לאפ [םימה 7 | א םימה ךותב [םימב | יכאפְד הרוצ ,זָד [תורוצ | ' םימב התוא רוצל לכוי אמש השביב

 | כ יאגח | פ בר | !א םינועטש | א אירובנ וכע ,'י ירובנ ,ך יארובנ ,כפ איד ,!ְך [הירובנ 8 | ְד היח שפנ ץרש

 ייעו (הביתה שארב תילאמש ןישב םהינשבו) עשוהי 'קליו ויכו 'ב א'יכבו (סנגס יישר 'יגש א'אב דיעה ןכו) ר'פר
 ,(סונגפ אלו) יינגיס ודב ייגה 'ג ייס הימפ ר'משבו (םנגס ךורעה "יגש בתכ א'אבו) 'ב הרעה םש ישה ךורעב סג
 .רפס ביתכדמ שרודו ץמאו קזח יטו 'ז ר 'א םש כ"השע .עשוהי ץמא עשוהי קזח 1 |: ('ינונפוק 'יפ ליייכ ןוילגבו
 - ייחו ס'ק 'יפ םיטפוש ירפס 'יעו הרות הנשמ רפס היהש שרדה ןאכ שריפ אלו .ודיב היהש עמשמ הזה הרותה
 .  םשכ ול רמאו םוד ןועבגב שמש רמאש העשב המח לגלגל והארהו הרות הנשמ רפסל עשוהי .ולטנ2 :לי"דר
 . | ןאכמ רסח ו'יכב .אלש םשכ :םש אמוחנת ישרדמב 'יעו ,'וכו התא ךכ הלילו םמוי וב יתיגהש הזמ יתממד אלש
 ער דבע ול רמא .אשיב אדבע 8  :זייפ שירב 'וכו איצומ יסוי 'רב םחנמ 'ר 'וכו ץראה אשדת םיהלא רמאיו דע
 אפסכ תניבז אל 'וכו אדבע י'ר רמא 'יגה ל'יכב דיפפ ןמקלו ,השמ ידי 'יעו הימתב התא יבא לש ופסכ תנקמ אל
 סופדה תחסונבו ,תא אבאד היפסכב ךתי תניבז ואל 'וכו אדבע שמשל עשוהי רמא י"ר רמא םש סופדבו ,תא אבאד
 - :נ"חעו תא אבאד היניבז ואל 'וכו אדבע י"ר רמא ז'צפ

 ןעכנימ י"כמ תואפריגה םג (ם ייסב) ןייצל יתלאוה ךליאו וז השרפמו ,ר 'שרפ 'בו 'א א'יכב .ז השרפ
 הז יי'כב יתוניבו ,262 ךצ א'כ קלח חיימב סעלרעפ 'חה שיימ 'יעו דאמ שבושמ אוהש ףאו חיעק תנשמ 97 ץבוק
 ,םירחאה י'כ 'יגל ףינצל תויהל תויואר רפוסה י'ע ושבתשנ אלש ויתואסריגו ןגוהמ ספוטמ עבונ אוהש יתיארו
 ךלמ םלועה גהונב 52 רצ ןמקל לייכב ןכו .םלועה גהונב 6 :רפסה ףוסב ןייצא כ"יכב ויפ דע 'א השרפמ "יגהו
 וניא ד'ןב תדמ שררה םג אתיא תולהת ארונ '5 םש אתליכמב .'וכו רצ ר'וב ךלמ : 8 דצ ליעל ייעו הנוב ד"וב
 דוב וניהלאכ רוצ ןיאו 'פ םש שי'מבו ,ינכיתת בלחכ אלה םימב הרוצ רצ ה"בקה לבא םימב הרוצ רוצל לוכי
 אמוחגתב) םדו ושב םש ב'מ אמוחנתבו ,םימה וצרשי וכו רמאיו םימב הרוצ רצ ה"'בקהו 'וכו רוצל לוכי וניא
 חיי ימזמ םילהת 'מכו ,'וכו רבועה תא רצ היבקה םימה לע רוצל לוכי אמש לתוכה לע הרוצ רצ (ו"ב ךלמ
 "חכו וצרשי ינש 'וכו הרוצ רצ היבקה לבא םימב הרוצ רייצל לוכי וניא הזה רייצה 'וכו רוצ ימו וכו ימ יכ פ
 ןהו היח שפנ ץרש םימה וצרשי 'תכדמ תורוצ רצ שרוד ונינפלש 'יגה יפל  .תורוצ רצ :  ני'חבו ו"פ ימזמ שייייעו
 וכ שרודש הז רופיס ןאכ איבמ .הירובנ רפכ שיא בקעי 8 :םתינימל םימה וצרש רשא היחה שפנ לכו םיניגתה
 םירופיפה ינש ואבוה יתנייצש םישרדמבו ,'וכו לומל רתומ רוצב הרוה וירחאלש רופיסה ותמגודו ,'וכו םימה וצרשי
 ןונגסב .םירמאמה םלוכבו .םיגדה לעו 'וכו רבדיו וכו המלש תמכח ברתו שרדב 'וכו המכחב יתיסנ הז לכ החיתפב
 = בקעי יר ירוא אתקיספב 'יגהו) רכו רמאד שנ רב ל"א יקל את ל"א רמאמה תלחתב גילו ,סינוש םיונישב אתקיספה
 = עיבר לא גיל םגו (וכו וצרשי ארק ןידה ןמ ל"א ןכ תירוח ןנמ ל"א הייתאו חלש הטיחש ןינועטש םיגדה לע יוכו
 טרפכו ןאכ ונישו ופיסוה סופדה תחסונבו ,'וכו ףיצר גילו וכו ךטיבח טובח םלוכב 'ג ףוסבו ,ךל עדומ אנאו ךל
 ול שיש יממ ץוח 'וכו םוקמ לכמ ןב ול שיש ימ ויה םש תומבי 'שוריבו ,םירחאה םישרדמו אתקיספה י'פע ינשה רופיסב
 < ימבו ,נייכ שיא בקעי ךרע י"הבמ 'יעו ,סש ןישודיק 'שוריב איגוס התואב ןכו ,ינשה רופיסה קר אבומ תירכנה ןמו החפשה ןמ
 ויעו רכו נ"כ שיא בקעי הז אטוחו 'וכו תונימב היירק רתפ ןירסיקד יסיא 'ר אתיא (ו'כ 'ז) 'וכו ינפל בוט '8 תלהק
 י'ר ירוא א'יכ י'פע לי'צ אתקיספבו ,711 דצ גי'ח א'הגאבו יוועל לארשי רירה םש שיימ 245 דצ ר"י תנש דיגמהב

 8 ינונפוק (60ם(8מ0מ, ש0מ[8מ0מ, ₪0מ10]18מ6, '8]ומ6).
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 הירבל רשפא יאו דואמל השק רבד ,ןכודכ םה ןיכלהמ םא ,עיקוב םה ןיפש םא  ,ריואב
 ו :וילע דומעל

 ט רואמה תא רמאנ רבכ אלהו תורואמה ןיינעל םא יאפלח 'ר רמא וגו םויב לושמלו (חו |
 המב ןיטילש ןהש ןיקירצה וליא אלא הלילבו םויב לושמלו ל'ת המ 'וג תלשממל לודנה
 8 איה אלה] 'ונו רמע חריו שמשה םדיו דיהה הלילכ [ריאהל ארבנש המבו םויב] ריאהל ארכנש

 םויב לושמלו אכהמ הל יתיימ יפלח 'ר = .רשיה רפס יאמ ,(גי י עשוהי) [רשיה רפס לע הבותכ
 לדגי ןטקה ויחא םלואו ארפיסד אפוסמ הל יתיימ .קחצי רב לאומש 'ר םשב ןינח 'ר ,הלילבו
 דמוע אוהש עשוהי הז אלא ,אהמתא ןכ רשפא , (טי חמ תישארכ) [םיוגה אלמ היהי וערזו] ונממ
 יתיימ לאומש 'ר םשב ןינח 'ר  ,ופוס רעו םלועה ףוסמ םיטלושש הנכלו המח רימעמ אוהש ונממ |

 10 ןכ רשפיא ,(וי גל סירבר) [ץרא יפפא וידחי חגני] יונו ול רדה ורוש רוכב אתירואד אפיסמ הל =
 ,ופוס דעו םלועה ףופמ ןיטלושש הנבלו המח דימעמש ונממ דמוע אוהש עשוהי הז אלא .אהמתא <
 בשוי ואצמ היכקה וילע הלננש העשב ,עשוהיל םנגיס היה הרות הנשמ רפס יאחוי ןב ןועמש 'ר רמא |

 :יס .סי'כ ז"ע "פע 5 = :נ"כ כ עסוסי 'קלי ,ס"י " זפכ עוקני 8

 םאו .ן ןכרדכ ןיכלהמ םא | פד 'ל .לאו ןה .'א [פה | ך םאו :ןפ [םא | א . . יבעב ,1א ריאה בעב 1 =

 ,פ דאמל | א יל ₪ [השק | בדה .א]פ [רבד | א ןיכלהמ םא :פ ךרדב . . םא ,'ָך ןכרדכ ןה ןיכלהמ |
 ,'ָך תוירבל רשפא יאו ,'א הירב לכל . . יא ,?א הירבל רשפיא יא | "א דאמ דאמ "אד דאמ ,] דאמ דאמל

 ,יאופְד םיקידצה | המו 4 | ך אלה [אלהו " | ד אפליא ,ןך יפליח .] ייפלח .אפ [יאפלח 8 | ם הלוכי אירב ןיא =
 ריאהל . . המב [(םש) יודל הלילב -- המב* | יפיה ,ך ןיטלוש ,'א םיה .?אופ [ןיטילש | (עשוהי) + םיקידצ | 5

 יארד ויביוא יוג םוקי דע ,פ [וגו 5 |  הלילו םוי תורואמכ לושמל , אל הלילב ריאהל ארבנש המב ,י הלילבו םויב
 ,נופ [רשיה רפס | ן אוה ןדייה ,[ְד והז יא : הזיא [יאמ 6 | -. יל : רשיה -- לע [יִאְד רשיה --- אלה* ןילה

 רפס .א'ָך םירשי תומ ישפנ תומת 'יתכד רשיח רפס היל ירק ('א יאמו) יאמאו בקעיו קחצי םהרבא (א רפס הז) רפס = =

 | ם יא ,(םש) י יתייא | 'ָך אתפלח אפ יאפלה .(םש) י ייפליח ,ן ייפלח | ץֶד םירשי וארקנש בקעיו . . םהרבא
 ,י . .יברב ,] קחצי יבר רב [קחצי רב | (םש) י ןנח 7 | ןִד אכה ןמ :יאפ [אכהמ | פ יל ,יִד היל .(םש) יא] [הל =

 .ן היפוס ןמ :אַּפ היפסמ | ל יל ;והיל [(סש) יאופד הל* | א יתייא | ך ל ,(סש) י'אפ . . בר רב
 ,(םש) יא רשפיא ,יִפ [רשפא | ופדל יל [י?א םיוגה -- וערח * 8 | ארפסד | י היפיסמ ,(םש) יד אפיסמ

 | (פש) יאופד -. לגלג ,ו [הנבלו המח | א דימעהש 9 | יאפ דמעש .(םש) + דמועש | יאפְד 'ל אהמתא | ד רשפאו =
 | אד .. בר רב ,ן קחצי יבר רב =, [לאומש 'ר | (םש) י םיטילש םהש .י'א ןיטלוש ןהש .'אד ייטלוש םהש =

 וינרק םאר יגרקו [ץרא --- 'וגו * | יד אתיירואד ,(םש) יאו [אתירואד [ א אפוסמ ,י היפיסמ ,ן אפיס ןמ | י היל 0

 /ןד דימעמ אוהש | (םש) ולא דמועש | ' והז | יאד יל /] [אהמתא 11 | ד יל ול רגו ,ו ץרא . . חגני םימע םהב =

 [רמאל12 | ַאְוְד ןיטלוש ןהש | יִאְוְד = לגלג .*א [הנבלו המח | *א דימעהל דיתע אוהש ,'א דימעה אוהש =

 ין סנגיש ,"ָ)%א סנגס של סנגיס ,* ןונגס ,ך ןונגיס ל םנגפ [ע םנגס* | (םש)יח יח" | ךך רמאד 4
 | .עאו עשוהי לש ,ל עשוהל [יפד עשוהיל * | *ך רוניגס ,(םש) 1' סנגש

 ב'מ ילהק ימבו ,ןיפש ןניאו .וכו ןיכלהמ םא : עיקרב ףש אוהש רובס תא ליעל הדוהי 'ר רמאש ומכ .ןיפש םא 1
 ןהילע דומעל הלוכי הירב ןיא עיקרב םה ןיפאוש םא ןיחרופ ןה ריואב םא ןיעדוי ונא ןיא י"בשר רמא 'יגה םש
 ןינעל םא = ;ב'ע ג'פ י"הבמ ייעו ילבבה . ןונגסמ .אוה אפליא סופדה 'יגב .יאפליח 'ר 8 : םש תלהק טוקלי עו =
 תאו םויה תלשממל לודגה רואמה תא 'וכו שעיו ליעל רמאנ רבכ אלה הלילבו םויב לושמל וארבנש .תורואמה =

 :"וכו םיקידצה וליא ,אתא אשרדל ארק אלא 'וכו םויב לושמלו ל"ת המ כ"או הלילה תלשממל ןטקה רואמה
 םג אתיא הלילב ריאהל .ארבנש המב רפסה ייגו ,לייכ ןוילגב םג הגומש ומכ יתהגה ןכ .'וכו המבו םויב ריאהל 8

 ,נ"חעו 'וגו הנבלו המח ולא הלילבו םויב ריאהל ארבנש המב 'ג סופדבש ר"ב 'יפבו ,השרפל השקו יבו יא אי'ובב
 יבו 'א .א'יכו 'יסופדבו ,יתפסוה ןכ .'וכו איה אלה : א"יכב השרפה בורב קחמנו השרפה ףוסב שוריפה רסח ט"וכבו
 ,עשוהי לע רשיה רפסב זמרנ וניצמ ןכיה ,הז זמר יאמ רמולכ .רשיה רפס יאמ 6 :: תומילשב קוספה לכ .אבומ = =

 רפס אוה ינשה ורמאמב שיירשב ח'רלו ,תישארב רפס אוה ןושארה ורמאמב שיירשב ח'רלו יאפלח 'רל רשיה רפסו
 אייח ר"א רשיה רפס יאמ 'וכו הבותכ איה אלה 'וכו סודיו ןניסרג םשו ,ז'ע 'סמב יארומא וקלחנש ומכו הרות הנשמ >>

 אכיהו םירשי תומ ישפנ תומת 'נש םירשי ואוקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס הז ןנחו' ר"א אבא רב |
 רפס יאמ רשיה רפס לע הבותכ הנה תשק הדוהי ינב דמלל רמאיו איגוסב םש דועו ,םיוגה אלמ היהי וערזו אזימר
 רמוא א'ר 'וכו ישפנ תומת והב .ביתכד םירשי וארקנש 'וכו םהרבא רפס הז ןנחוי ר"א אבא רב אייח ר"א רשוח
 ול בר וידי אזימר אכיהו 'וכו בוטהו רשיה תישעו ביתכד רשיה .רפס היל ורק יאמאו הרות הנשמ רפס הז
 שירשב .ח'ר רמאמב ופיסוה אלו) ג'חעו חיייכ ייגבו 'בו 'א א"יכו סופדה 'יגב תופסוהה ואב וז איגוסמו ,שייווע כו

 :סופדבש רי'ב 'יפב םג 'יעו נ/יכב אתיל ןכו וי'יכו פ'יכ לייב םינשיה י"כב אתיל הז לכו (רכו הרות הנשמ רפס הז ינשה =
 אוהש 9  :אפיס 'יעו אפוס 'ע ל'תמעו נ"חעו ,תישארב רפס ףוסמ .ארפיסד אפוסמ 7 :'וכו ןיקידצה ולא שירדדכו .'וכו לושמלו

 ז'צ יפמ יחיו רדס אצמנ םירחא י'כו ל"יכב) "וכו הנבלו המח לגלג םימדמ אוהש 'יגה ז'צפ ןמקל סופדה תחסונב .דימעמ =
 ר''ב 'יפו נ'חעו יתפסוה ןכ .'וכו וידחי חגני 10 :(489 דצ טייל קלח חיימב שמ 'יעו השדח הטיש תחסונב שרדמה ףוס דע =
 ביכ ח'פ הטוס ישוריב םגגיס 'יא ןכו םי'מב םנגיס פ"יכו םגגס 'ע ךורעה 'יג י"פע יתהגה ןכ .םגגיס היה 12 : סופדבש |

 ר''ב 'יפבש ינשה 'ופב םג 'יא ל"יכב ומכ ךמסב הביתח תביתכש אלפו (?י'לב ןונגסו ןונגיס ומכ (1רי'לב לגדו סנ 'יפו 'ב = =
 1) וָשמטמב |? אס.
 4 3618801116 ע808
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 אירבח ןווהו ירופצב ךמד ינע יוה אמח רב סחניפ 'רד יוחא לאומש 'ו אמלד ,ןיינמ שפנהו
 ינע ארכנ אוההד הוחאד הישפנ המכ ןוהל רמא | ,ןיכחד ןוושו הלימ תתא  ,היכנ ןיביתי

 ,םיעקוש הנבלו המח לנלג רציכ :ןיעדי אלו אכה ןיביתי ןותאו ןינליא הצצקמו ןיזרא הצצקמ ח
 הפיכ ירוחאמ ןירמא ןינבר 4 ,הלעמלו הפיכ ירוחאמ רמוא הרוהי 'ר = ,ןנברו ייעל 'רב הרוהי 'ר

 תומיב ןלעמלו הפיכ ירוחאמ רמאד ייעל 'רב הדוהי 'ר ירבד ןיארנ ןתנוי 'ר רמא ,השמלו 5
 תומיב הטמלו הפיכ ירוחאמ ןירמאד  ןינבוד ןוהלמ ,ןינוצ  תונייעמהו םח םלועה לכש המחה
 םיחרופ םא ןיערוי ונא ןיא יחוי ןב ןועמש 'ר רמא  ,םירשופ תונייעמהו ןנוצ םלועה לכש םימשנה

 :'3 7%5 סיסקפ ,(87 5 לעוז טכדע) סט נ'ע סלקק שכדמ 8

 ('א תאצוי) האצוי איהש העשב ('א שפנה) שפנהו .ף האצוי . . שפנהו .ן אצוי איהש העשב שפנה [שפנהו 1

 ,'ףתו המלד ,'יפ [אמלד | מ ל"גמ | ילא ףוגה ןמ (י האצישכ) האצוי איהשכ שפנהו .מ'אְד ףוגה ןמ

 ןכ) מיאוד ל :פ אינע [יע | פ יל ד . . ריב ,יאָו'ך [אמח רב | ?אפ הוחא | ך וג | םאד יל

 .ינתיו) מאןפ ןיגתי 2 | מ ןירבח ,ָך הירבגח | מ'א ווהו | ן ןירופצב | מאד ךימד יופ [ךמד | (ךומסב
 ,'ך [ןיכחד | ך ןירשו ,י ןוראשו מאו [ןורששו | ך אתלימ ,יא אלימ ,ן הלמ | י'ך'א אתא | (י היירבח
 | ך אהנד אמכ .מ'ראופ [המכ | ון ןול | י ןירבג ,מ ןיתחנ .א ןונחג .'רפ ןו- .ך ןיכחג .ש ןוכחד

 4 [הצצקמ | | םיאפד אצ- .'רו [הצצקמ 8 | 7 ל /א יחאד .י'רופ [הוחאד | | יא אשפנ

 ('ך ןיכחד) ןיבתי .פ ןוכחג :מיא ןיבתי .ן [ןיביתי | ד ינליא .מ'ראופ [ןינליא | 'ר אוקעמו .מפְד אצ-
 | אופ 'ל לגלג | ך < םימשה עוקרב םיהלא םתוא ןתיו .אופ [דציכ | יד ל .מאופ [אכה | ך ןוכחג
 רב ..'ר /5 [רמוא הדוהי 'ר | יאעלא | אד רב ,ן יבר יב .5 [רב | ן הדי4 | ך עיקיב ₪ .:אופ [ייעקוש

 יאו ןלעמלו | (ןינעה לכב) ך הפיכה [הפיכ" 4 | ך ןירמא ןנבר ,] ימא יאעליא 'ריב הדוי 'ר ,א 'מא יאעלא
 ןד הלעמלו [הטמלו 5 | ך רמא יאעלא רב הדוהי 'רו .אָפ ירמא ('א 'ינברו .'א ןינכר) ןנברו ,ן ןירמא ןנבר | ך הטמלו

 רמאד) ?א 'וא אוהד ,ְ רמא אוהד .'א [רמאד | 'אפ יל ."אְד יאעלא רב [ייעל 'רב | ך ןנחוי אפ [ןתנוי
 ,ל המח [א םח* | א ולכ .'אְד ולוכ ₪ .ןפ [םלעה | ₪ לכ 6 | א הלעמלת | (פ8 ל ןלעמלו ---
 ,א ןוחלימ .פ [ןוהלמ | א ןנוצ .ך ןיננוצ ,] םינוצ .פ [ןינוצ | ד תונייעמו .?אןפ [תונייעמהו || ופד התור

 | ן ןימשגה 7 | (ַף 'ל הטמלו --ןירמאד) ל יל .?ָאְו ןירמא ןוניאד [ך ןירמאד* | ןנברד | 1 ןוהילמ ,ך ןוהלמו
 | ך יאחוי ,פ [יחוי | ןירשופ | 5 תונייעמו ,?א] תונייעמהו | ?אְד ולכ ₪  ,'אופ [םלועה | ₪ 'ל לכש

 | 'א סה .*אוְד ןה . . :פ ןיחרופ

 .שטייצ עשיניטנאציב סעלרעפ 'יעו (1י"לב רופיסו השעמ .אמלד 1 : השרפה ףוסב םש ןמקל ייעו 'וכו וישרשש ןליא שי
 ומפ ה''לפ ןמקל םירופיסה ינפל (המלד אמליד) אמלד ל"יכב אצמנ ןכו ,214 דצ סיורק לצא פעלו 571 דצ ביח
 ישח ךורעו ביי י י'חבמ :יעו םירחא םישרדמו ימלשוריב הברה תומוקמבו ט''עפו זי'עפ 'ה 'יסו 'ב 'יס ב"ספ יז יס
 תישארב בוט חקלו 'ג ייס חי'עפו שייייע 'ח ייס ו'מפ ןמקל סופדה 'יגב רופיס תארוהב אמלד אתיא ןכו ,70 דצ גיח
 .לכב בתכו המלד דוקנ טייכ רב 'יפבו ,השעמ ושוריפ ףסונו ט'פפ ר"במ המלד אבומ ג'י א"מ םשו ,'ה זיי
 תמלד תלמ 757 קיתעה חיייכב רי'ב רוציקבו ,שיימב אתילו ,ספדנה ייפב 'יעו היהש השעמ המלד הארתש םישרדמה
 אוהש יול יר לש ורמאממ הניא תאצויש העשב 'וכו ךלוה הלוק שפנהש הז רופיסמ היארהו ,טימשה ומצע רופיסהו
 רמאמ .ןאכ אבומ במ ילהק 'מבו ,427 דצ בח א'הגאב ז'ע ריעה רבכו ,ח"בפר ויחאו לאומש 'רל ןמזב םדוק היה
 "אתיא רמאמהו ,וכו האור האור וניאש תא השע רמא ארפק רב ןיינמ ףוגה ןמ תאצוי איהש העשב המשנה רחא
 ינוניב .ןיביתי 2  :היתי ארקבמ אירבח ןיקלסו ינכסב [ךימד] הוה 'יגה םש שימבו ,רטפנ .ךמד | :שיימב םג
 ,ךחג יעו ךחד 'ע ליתמעו נ'חעו ןוכח גו הלימ תתא סהל שיימב .'וכו הלימ תתא | :229 דצ ןאמלאד 'יעו ליעפ
 לבא ;ןיקחצמ וליחתהו קוחש לש רבד םהל אב שרפמ סופדב ר'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,ןיכחד כ"ג היגה א"אבו
 יפל רתוי ןכומ ושוריפו ןוכחג 'ג םשו ,לוקח תמיאמ ןמצע וניכרהו סהיניב לוק עמשנ ט'יכב ה'בו םש א'ס 'יפב
 תאצויש העשב ושפנו תמ ויחאש שיגרה אוהו ,ויריבחל סחניפ 'ר .'וכו ןוהל רמא = :'בו 'א א"יכב ןונחג 'יגה
 אוההד הוחאד הישפנ המכ כ'מב רבכ היגה תשבושמה סופדה 'יגבו .וניבה אל םהו הלוקל תונליאו םיזרא תרבוש
 -ןותאו ןינליא ארקעמו ןיזרא ארבתמ ארבג אוההד יוחאד הישפנד הילק רמא 'ג שיימבו ,וירחא וסיפדה ןכו 'וכו
 םייפמ םש אמויבו ,ןינליאו ןיזרא םש ןוכנל הגומו ןיליא הצצקמו ןידא הצצקמ בותכ ליייכבו ,ןיעדי אלו אכה ןיבתי
 159 רצ םש םיניע רואמב אבומ .'וכו לגלג דציכ 8 : חולטבו ףוגה ןמ האצויש העשב המשנא ימחר ןנבר ועבו
 םירמוא לארשי ימכה םש םיחספב אתיירבד אפיס ןכו הז רמאמ םש שרפמו ,נ"חעו םיעקוש הנבלו המח ןכיה 'גו
 :םימשה תפכ ןיאשו החוטש ץראהש ל'זח תעד יפל עיקרה ןמ הלעמל הלילבו עיקרה ןמ הטמל תכלהמ המח סויב
 ימבו ,םירמאמה ולא שוריפב ךיראהש ת''פיבו שייייע וירוחא יפלכ עיקרה יבועב סנכי שמשה ברעהבו היתחת תפקמ
 תלהק 'קליב קתעוה םשמו ,'וכו רמא דחו 'וכו רמא רח 'וכו הדוהי 'ר ןיעקוש הגבלו המח לגלג ןכיהו 'ג ב"ימ ילהק
 .ןנברד ןותילמו 'וכו המחה תומיב הדוהי 'ר ירבד ןיארנ ןנחוי ר"א סש עימב  .ןתנוי 'ר רמא 5  :זיסקתת 'ר
 ר"א םש טוקליב) ןוירוג ןב ןתנוי רייא םש ביימ ילהק ימבו ,ןתנוי רי'א הייד י"מב 44 דצ ליעלו נ"חעו םימשגה תומיב
 < .ןנכרד ןוהלימו ןיננוצ תונייעמו חתור ולוכ םלועה לכש יוכו הלעמלו הפיכ ירוחאמ רמאד 'וכו י'ר ירבד ןיארנ (ןנחוי
 הלילבו ןינגוצ תונייעמ םויבש ונירבדמ ןהירבד ןיארנו יבר רמא אתיא םש םיהספבו ,נ"חעו 'וכו ןירמא ןוניאד
 תונויעמו .חתור ולוכ םלועה לכ ךכיפל עיקר לש הבוגב תכלהמ המח המחה תומיב רמוא ןתנ 'ר אינת ןיחתור
 .סח 6 = :ןיחתור תונייעמו ןנוצ ולוכ םלועה לכ ךכיפל עיקר ילופישב תכלהמ המח םימשגה תומיב ןיננוצ
 ןינוצב וכו ןירשופב 'ג זי כ'פ תבש ישוריבו ,ב"יפ ףוס ןמקל היכו ןיננוצ ומכ .ןיגוצ = ; נ"תעו יתהגה ןכ
 1852 רצ בית סומסוק טדלאבמוה "עו ,לגלג אלב .ריואב םיחרופ םא 7  :ןנצ 'ע ל'תמע "עו הכו

( 
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 "נו ןויצב ול רוא רשא ינש םנהינ שי 'מא ןינבר ,(סשפש) 'ונ רונתכ רעוב אב םוי הנה
 ,ותטהלמו עשרלש ופוגמ האצויש איה שא אלא םנהיג אלו םוי אל ייעלא 'רב הדוהי 'ר .(ט אל היעשי)
 ודיגי רמא ןוב 'רב עשוהי 'ר ,(אי גל םש םכלכאת שא םכחור שק ודלת ששח ורהת 'עט המ
 םנתנ אלש ומלוע םע ה"בקה השעש הקרצ םינחמ םימש אובל ריתעל (ו ג םילהה) וקדצ םימש
 ן5'ר רמא :םויה שאמ דומעל הלוכי הירב התיה אל [ןושארה] עיקרב םנתנ אוה וליאש .ןושארה עיקרב
 שפנהו םימשנהו םויה ןה וליאו ,ןיעמוש ןניא תוירבהו ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ןלוק םירבד 'ג יול
 רסמכ אלא וניאו עיקרב ףש אוהש ריבס תא ייעל 'רב הדוהי 'ר רמא [ןיינמ] םויה ,תאצויש העשב
 ,(ח בס פש) 'ונו לוקל ארוק םוהת לא םוהת 'תכ יול 'ר רמא ןיינמ םימשנה .ץעב רסונ אוהש הזה

 כפועט טלכדמ ,'ע 'יק ס"פ קנכ םועש דיי 'יס 33 סילקס יכיכע 'קלי ,ג'פטס 'כ סילסס 'קל* 6  :'ק טיי ןינוכיע 1
 : דילפ .ס"יכדפ ,'3 'כ .סעוי 'יעו .עמטס סכח 'פ 3" םלכק טכדפ ,'ג "יס ט'פ

 םנהיג ןפְד םכיהג | א ףא [שי | אד ירד יאוש ןירמא | | פ ןינברו ,ייִוְד ןנ- /א [ןינכנר 1
 | יד = רמוא :א] ₪ רמא [אל | ןפ יאעליא .אך יאעלא | ן יגר יב ,אְד רב .5 [רבל | י אבל דיתעל
 .'א תאצויש ,פ תאצוי . . ,ָך האצוי איהש [האצויש* | יד יל . אל אוה [ופ איה* | פְֶד םניהג ,י [םנהיג

 .יופ [ותטהלמו | אד םיעשר לש ןפוגמ יו [עשר לש ופוגמ | יו אצוי (ן איהש) אוהש ,ל אצויש ,*א תאצוי

 | ןל יוגו |ְך םכלכאת--םכחור* | יאפ י'נש ,ָך ביתכד הימעט יאמ .] םעט המו 8 | ך ןתוא תטהלמו :א ןתטהלמו
 | יפד אבל 4 | (יכאלמ) יִד ודיגיוו .יאחופ [ודיגי | ד ןוגא .אפ ןיבא .] [ןוב | אד רב ,ן 'ריב .ם [רב
 | (םש) יפ םאש [וליאש 5 | ם ויתוירב [ומלוע | א השעש היבה לש וקדצ | א ןילאוש .?א ןיריכמ [םינתמ
 .] היירב [יאחפד הירב* | אח לכ ןיא [התיה אל | | פל יל ,(םש) יח ןושאר ?[ַאְָוְד ןושארה* | יל אוה

 | י ל םיבד | ןפְד השלש :מיא'ד ['ג 6 | י . . ושא ונפמ .(םש) יאְוָפְד םוי לש ושאמ | ל אירב
 [ןיעמוש | | יא ןיאו .מִד םניאו :?א]ןפ ןניאו | | ם םיתנב ןינותנ ,מיִא'ד םיתנב ,ן םייתניב - [תוירבהו

 (מ?א איהשכ) איהש ,י האצוי איהשכ /] אצוי אהש | מיא יל העשב 7 | ך תוד /ך םי- /מיאופ ןישיגרמ

 | ₪ עשוהי .] אדי | ?א ריאד | ל יל /מ לינמ ,א לימ ,יפְד ןינמ [ן ןיינמ* | מ?אפדך ףוגה ןמ האצוי
 | י רסנכ ,?א רמסמכ ,ן רוסמכ | יפשש | יִזַח התא | פד יל .?א . . ריב .מי1א יאעלא רב /ן יאעליא 'רב [ייעל 'רב
 רמא | מ ל"ינמ . 'א ןלנמ .'א לימ [ןיינמ | פ םימשג ,ן ןיד יא םימשגהו | ₪ םיצעה תא | * רסנמש | *הז8
 | ול וגו :מו'א ךירונצ לוקל [פד וגו לוק* | םיוד 'ל :א יאנש ,פ 'תכד [תכ | יא יל יול 'ר

 שמשה אלא אבל דיתעל םנהיג ןיא והייוורת ירמא ל''בשרו יאני 'ר 'וכו שי ירמא ןנבר םש 'גו םירמאמל רחא רדס
 'פב כ''ג אתיא רמאמהו ,'ו הרעה שייייעו עטוקמ רמאמה אתקיספבו ,'וכו ןותנ אוהש אצומ תא 'וכו טהלמ הזה

 סוח ותואב םינודג םיעשרהש אלא אבל דיתעל םנהיג ןיא 'וכו שיקל שיירו יאני יר 51 דצ ו'ח מ''היבב תוכוסה ג
 ןינהנ םיקידצ האצוי איה שמש אלא 'וכו ןיא ןירמא .ןוהיורת לאעמשי ירו יאני 'ר םש תלהק 'מבו ,'וכו המח לש
 ל'בשר םשב קר שרדה אבומ ,ז'עו םירדנבו ,'וכו הב ןינודנ םיעשרו 'וכו ימש יארי םכל החרזו ינש ןינמ הנממ
 :יתקתעהש םישרדמב ה''כו ל"צכו םויה בותכ ארקמבו ,םש םירדנו 'יסופדו פ'יכב הכו .אב םוי 1 :שיוווע
 ןכו 'וכו שי םירמוא םימכחו אתקיספבו .נ"חעו אבל דיתעל םנהיג שי ירמא ןנבר םש םילהת ימב .'מא ןינבר
 וז ןויצב ול רוא רשא לאעמשי 'ר יבד אנתו םש ןיבוריעב .ול רוא רשא :'וכו ורמא םימכחו םש ו"'ח מ"'תיבב
 זיפ ןמקל יימב 'יעו רמא תלמ ןאכ רדענ ל"יכב .םוי אל 2 :םנהיג לש החתפ וז םלשוריב ול רונתו םנהיג
 סופדה 'יגב םג אתיא םשו ,האצויש וכפ ןמקל ליייכב ה'כו ,יתהגה ןכ .האצויש איה :לאש אנהכ הימרי 'ר היידב
 השע הקדצ ה'בקה יול ןב עשוהי 'ר רמא אתיא םש םילהת 'מב  .ןוב ירב עשוהי 'ר 8 :נ"חעו עשר לש ופוגמ
 היתחת הירב לכל לצ היה אל ןושארה עיקרב וגתנ אלמלאש ןושארה עיקרב ונתנ אלש םלוע יאב לכ םע
 ארקמב .םימש ודיגי : שיייע םיאור ונאש םימשב שמשה תא ןתנ אלש ז"הועב ה"בקה השע הלודג הקדצ אתקיספבו
 ןמיסב ר"במ רמאמה לכ קיתעה שימב .יול 'ר רמא 5 :םירפסמ | .םינתמ 4 :ני'חעו ל"צכו ודיגיו בותכ
 םיתנב תוירבהו 'וכו ךלוה ןלוק השלש יול ריא 'גו ,ןיעדי אלו אכה ןיבתי ןותאו דע (1 דצ ליעל יימב ייעו) אנאת
 ,נ'חעו םולכ תועמוש ןניא ןהיניב תוירבהו 'וכו ףוסמ תוכלוה תולוק השלש יול ר"א ריומשבו ,ןישיגרמ ןניאו
 תולוק שלש ר'ת םש אמויב אתיירבה ןונגסבו .'וכו ןח ולאו ופוס דעו 'וכו ףוסמ ןיאצוי תולוק השלש ביימ ילהק 'מבו
 א'יו ףוגה ןמ האצויש העשב המשנ לוקו ריעה לש הנומה ל המח לגלג ןה ולאו ופוס דעו 'וכו ףופמ ןיכלוה
 ,האצוי איהש העשב שפנהו שימב היכו .תאצויש העשב 7 :שיייע םירבד השש הנומ א"רדפבו ,'וכו ףא
 יתפסוה .ןיינמ םויה : נ"חעו ףוגה ןמ האצישכ המשנהו ב''מ 'להק 'מבו ,ףוגה ןמ האצויש העשב שפנהו ר"ומשבו
 חטש לע לגלגתמ לי'ר תייפיב 'יפ .עיקרב ףש אוהש : ני'חעו ביימ 'להק ימב אתילו ,ןינמ שיימו ר"ומשב היכו ,ןיינמ
 לארשי ימכח תטיש יפל הזו ,ץעב רסומה רסמכ וכותב וכולהב ותוא ךתוחו עיקרה ףוגב סנכנש אלא וניאו עיקרה
 םיפוסוליפה תועד םג ם'במרה ריכזה םשו חייפ בח ניימב "יעו ןירזוח תולזמו עובק לגלגש יב די'צ םיחספ אתיירבב
 םיברע תולוק םהל שיש ןימאת הלכ סורוגאטיפ תעיסו דאמ םימוצע םיארונ תולוק םיעימשמש םילגלגה תועוגת לע
 התצורמ תעב שמשה לוק לדוג וראתי רשא ליזח תעד כג הזש בתכו (!אקיפומה ינוגנ ךרעכ םלדוג םע ו

 רושמ (ו'ט '* היעשי) ארקמבו ,הריגמ .רסמכ :םש אמוי אתיירבבו ונינפלש הז רמאמל ןווכו ,לגלגב םו
 ,הזח רסמכ עיקרב רסונ אלא וניאו עיקרה םע ףש הזה םויהש רובס תא 'ג שיימבו הי'יכ 'יג ייעו תילאמש ץ"ישב
 בכוכה הז ר'ומשבו ,ץעב רסונ אוהש הזה רפמכ 'וכו וניאו עיקרב ףש הזה םויהש רובס תא המ בי'מ ילהק ימבו
 ןיא המ ינפמ יול 'ר רמאמ אבומ םש אמוי ארמגבו ,ץעב ןותנ אוהש הזה רמס מכ אלא וניא עיקרב ףש אוהש

 עגערטייב שקז 'חה שיימ ייעו ,םיזראב רסמנה שרחכ עיקרב רסמנש המח לגלג ינפמ 'וכו םויב עמשנ םדא לש
 םוהת 8 :145 דצ "וכו עצטעזפיוא עטלעממאזעג םיובנירג ,78 דצ ןעידוטש עשיגאלאמיטע סעלרעפ ,50 דצ אח
 דציכ ר"ומשבו ג'יפ ןמקל !יעו 'וכו םירכז םינוילעח םימה יול ר"א .רמאמה ןאכ ףיפומ במ ילהק 'מב .'וכו םוהת לא

 3) קמ אז6מ זמ



 יא ו חשרפ תישארב |. 46

 הירב לכל לצ ןיא זומת תפוקתב רחאב ינתו ,הוכנ אוה המ האר ,הנש קית ךלהמ עיקר דע עיקרמו
 להא םש שמשל הימעט המ קתשונ ול שי המח לנלנ ,(ו טי סילהת) ותמחמ רתסנ ןיאו 'תכד
 ףורשיו אצי אלש םימב וחוכ תא שיתמ ה"בקה אצויש העשב ,וינפל םימלש הכירבו ,(ה םש סש) םהב
 אבה םויה םתוא טהילו 'עט המ ,וטהלמו וקתשונמ ולטרעמ ה"בקה [אובל] ריתעל לבא .םלועה תא

 יכ יעט המ םיעשרה תא טהלמש םוי אלא םנהינ ןיא 'מא שיקל ןב ןועמש 'רו יאני 'ר  ,(טי ג יכאלמ) 6

 סילסס טכדמ ,'ס "כ סט סעוסנס ,'ו "יק סופס בע סעוסנפ 'יעו ,סש לתקיקפ ,('ס '5) טעטס סלח 'פ םלקק סכדע 8
 :כ'פ סיטסכנ םדנס ,(וילפ) כ''ט יכ סיעטי 'קלי ייעו סט טוקלי 'כפ ןמקל 6 =: 'כ 'ג זי"ע ,'3 'ס סיכדכ ,גיי ייפו סי ייפ טיי

 | המכ [המ | ןפ תואמ שמח | מ . . דעו :א עיקרל ,ןְד עיקרה (ן דעו) דע /ח עיקר דעו | א עיקרהמו 1

 [יתכד ל | .ל אירב ן היירב [מיאפְד הירב* | יי אנאת .מא איגת ,ך ןנתו ,ן ינת :₪ [ינתו | י יל אוה

 /יו םעטט המ | מי'אָו קתרנ ,?אְד קיתרנ ,*ך קיתשאינ :8 קתשנ ,ב קיתשונ | יהל | א 'מאנש

 | י החכ .אפְך וחכ ,ן [וחוכ | מיאד 'ל .ןפ [תא | ו התאיצי תעשבו /מוָפְד אצוי אוהש העשב 8 | מאְד ינש

 מד וקיתרנמ ,ן וקתשמו ."עפ וקתשנמ ,"ץ) וקיתשגמ ,עע [וקתשוגמ = | ל 5 .מיופְד אבל [ע אובל* 4
 רוגתכ -- יאני ר 5 | מיאפְד 'גש ,ן [עט המ | םיעשרה תא וב טהלמו [וטהלמו | א יל ,י'ָד וקתרנמ
 | פד סעט | 57 טהלמ אוהש | פד סגיהג | ך ןירמא ןוהיוורת .פ [ימא | ך ןועמש 'רו .פ שיקל שירו | יִאְו יל 'וגו

 ןיאו קוחר הארנ ה"בקה םש ט'פ תוכרב 'שוריבו ,המחה הבוג המכ הארו אוב וכו עיקרה דעו ץראה ןמו םיאור
 עיקר לש ויבעו הנש קית ךלהמ 'יקרל עיקרמו הנש תואמ 'ה ךלהמ עיקרל דעו ץראהמ יול רמאד ונממ בורק
 עיקרל דע ץראה ןמ יא גיי הגיגחו םש םיחספב ה''כו ;'ג "יס 'ד םילהת ימ ייעו עיקרו עיקר לכל ןכו הנש קית
 תוכרב ישוריבו ,םש המורת אמוחנת ישרדמב 'יעו 'וכו הנש תואמ 'ה ךלהמ עיקר לש ויבועו הנש תואמ שמח ךלהמ
 קית ךלהמ עיקרל ץראה ןיבש םשב ןנברלו הנש םישמח ךלהמ עיקר לש ויבוע י"רל ןנברו הדוי 'ר יגילפ םש א'פ
 רמאמה ט'כפ אתקיספבו ,27 דצ ליעל י"מב "יעו הנש קית ךלהמ ויבועו הנש קית עיקרל עיקר ןיב ךכ הנש
 ריאמ 'ר םש רעטכעש 'חה תאצוה ש"הש תדגאבו ,הנש תואמ שמח ךלהמ עיקר דעו עיקרה ןמ אצומ תא עטוקמ
 ,הנש תואמ שמח ךלהמ המח לגלג םימכח ורמא םש רי'אסבו ,55 דצ שייייעו 'וכו הנש קית המחה לגלג המ 'וא
 םימל עיקר ןיב שי ךכ עיקרל ץראה ןיבש ללחכ היעשוהי 'ר םשב סחניפ ר 26 דצ דיפ ליעל תורחא תודגאו
 גו 'בכ רמא נ''ביר הזה סטכ 'א ח''ר םשב איר ,יוכו עיקר לש ויבוע ךכ ץרא לש היבועכ 29 דצ םש ,'וכו םינוילעה
 םילהת ימב שרדנ ןכו ,הובג אוה המכ תפומ הז םגו .דחאב יגתו 1 :ונינפלש הטשה לע כ'ג ןיקלוחו תועבצא
 גלג ןתנ 'ר םשב ינת םש תלהק 'מב .המח לגלג 2 :'וכו זומת תפוקתב דחאבש ואצומ םימשה הצקמ גיי ייס טיי
 צא ףעל 'יעו התביתכב אלו התארוהב השרפתנ קתשונ תלמו) גי'חב ('קיתרנו קיתרנ ומכ יוסכ .קתשונ | :'וכו
 וקיתשנמ אתיא ךורעה י'כ ינשבו) וקתשונמ ולטרעמ קתשנ 'ע ךורעבו ל"יכב ךומסב היכו ,(868 דצ םיורק
 יוכו שמשל ינש קתשנ הל שי המח ח'ר 'יג םש םינשי תופסותבו : ,'ב ד'מ אמוי ח"ר 'יפמ קתעוה םשו (וקתשנמו
 םוי לכב םתלאששו לי'זו זמ 'יס רעמייהטרעוו ש"ר תרודהמ ג'תושתב רמאמה אבוה ןכו ,הקתשנמ המח הלטרעמ
 םש ךורעבו ,קיתשואינ םש מי'יכו .קיתשאינ 'יגה ונינפלו ,םש אמוי) קיתשואנ הל היה םויהו קיתשואנ הל היה אל
 קיתשונ שוריפ ךכ (קיתרנ יד אימ אמוי 'שוריבו קיתשנ ג'פ אמוי אתפסותבו ,קתשנ יייתבו קתרנ יע עי'יעו קתשונ
 לבא 'וכו שמשל ינש קיתשונ ול שי לגלג ר''בב שרופמ ןכו קתרנ ןוגכו קית ןוגכ התחמה תא וב ןיסכמש רוע יוסכ
 ,ל"כע ןה ךחא קיתשונו קיתרנש ךדמלל וקיתרנמ המח איצומו 'וכו ורמא ןכו וקיתשונמ ולטרעמ ה''בקה אבל דיתעל
 תא וב טהלמו ולטרעמ 'וכו קתרנ ול שי המח לגלג ר''בב ונינפלש רמאמב 'ג לומגה רעש םדאה תרותב ןי'במרו
 וקיתשנ ךותב ןתינ אוהו 'וכו שמשו בתכש םשכ ול שי  קיתשנו 'יא םש אתקיספבו ,רכו טהלו םעט המ םיעשרה
 אמוחנת ישרדמבו ,הקיתרנמ המח איצומ םש ז'עו םירדנבו ,קתרנ ול שיו 'ג תלהק 'מבו ,( הרעה שייייע) 'וכו
 לי'צ) וקיח ךותב ןותנ הזה שמשה יאעלא רב הדוהי רי'א במ 'חנתב ןוגגסה םשו קתשונ וא קתרנב קית ורימה
 תא וב לשבל (וקית לי'צ) וקיח ךותמ אצוי זומת תפוקתבו 'וכו שמשל ינש (אמוחנתב היכו טיכ הרעה שייייעו וקית
 ר"א א'! "יס םש םילהת 'מבו ,א'ע 'ק הוצת 'פ ריהזהו 'פב דוע 'יעו ,'וכו וב דומעל לוכי םלועה ןיאו תוריפה
 ייעו ,לגלגב ןותנו קיתרנב ןותנ אוהש אצומ תא ג'י 'יס םשו 'וכו (?קיתה ךותב ןותנ שמשה אבא 'ר םשב סחנפ
 םימ לש הכירבו 8 : 50 דצ םילעפ בר 'סל םיִאולימב תישארב השעמד אתיירבו 89 דצ הי'ח מ"הבב ללה שרדמ דוע
 ותמח רשפמ אוהו ויתחת תרבוע עיקרה יבג לעש םימ לש הכירבו ג'י יס םש םילהת ימבו ,תלהק 'מב הייכו .וינפל
 הפיכ הכירבה ןמ הלעמלו הכירבל המוד עיקרה ורמא 28 דצ ליעלו ,אתיל אתקיספבו ,עיקרל לעמ רשא םימב
 .אצויש העשב :וז הדגא לע רעהיצדלאג 'חה שיימ לע ריעה 458 דצ ב"ח ת'הגאבו ,תעזמ הפיכ הכירבה תמחמו
 אצוי אוהו אתקיספבו ,'וכו אלש ידכ םימב וחכ שיתמ הי'בקחו בהלושמ אוה תאצל הצור אוהש העשבו תלהק 'מב
 קיזמ וניאו וחכ תא שיתמ אוהש דע ('וכו עיקרה דע ץראה ןמ ונינפלש שררה יפל ןווכמו) הנש תואמ שמחו ףלא ךלהמ
 השוע ה'בקה המ אבל דיתעל לבא אתקיספבו .ךורעבו ךומסב ה'כו ,אובל יתפסוה .אובל דיתעל לבא 4 :  תוירבל
 ,'וכו םויה הנה יכ 'נש םיעשרה ןמ ערופו ותפוקת לע אצוי אוהו וקיתשנ ךותמ ואיצומו 'וכו וללה םימשה הליג
 ינשה .עיקרל תאיבמו הקיתרנמ התוא ףלושו המחה איצומ ןידה םויל ה"כקה השוע המו גיי "יס םש םילהת 'מבו
 וחכ לכב :טהול אהיש ידכ וקיתמ םורע ואיצומ .ולטרעמ  :'וכו סויה הנה יכ ינש ןפרוש אוהו םיעשרה תא הב ןדו
 שבתשנ תלהק 'מבו ,הנממ ולטרעתינ ןדיב התיהש תחא הוצמ וליפא גו םה םימוריע יכ ועדיו ט"יפ ןמקל ןכו
 : לרר ייחב שייייעו וקתרנמ תרחא 'יג וא ושוריפ ףסונו וקתשנמ לי'צו (ווכ ייג 'יעו) וקתרנמ וקתשהמו ולטרעמ
 יג תלהק 'מבו ,םירפסה ראש 'יגכ אוהו ,םיעשרה תא וב טהלמו א'ס ןייצ לייכ ןוילגבו .םלועה תא .וטהלמו
 וכו העשר השוע לכו םידז לכ ויחו ארקד אשירו .אבה םויה | :'רכו םויה הנה יכ ינש םיעשרב ותוא טהלמו
 םנהיג אלו םוי אל 'וכו טהלמש םוי אלא םנהיג ןיא ןינעה לכב היכו (ויזרהמ ייפב 'יעו) שמשה אוה םויו
 הזה םויה םש הוצת אמוהנתב ןכו .המח לגלג לע םירמאמה ןיב ולא תודגא ורדסנ ןכלו 'וכו םימשגהו םויה 'וכו
 שיקל ןב ןועמש 'רו יאני 'ר סופדה 'יגב ויכפ ןמקל היכו ,אבל דיתעל .םנהיג ןיא 6  :'וכו וקית ךותב ןותנ
 פסונ 'ב א'יכבו ,הז רמאמ ג'ל יכאלמ 'קליו 'בו יא א'יכו וייכבו ,'וכו אבל דיתעל םניהג ןיא ןירמא ןוהיוורת
 םילהת ימבו ,'וכו טהלמש אוה םוי רמוא סחנפ 'ר קיתעה םש תיעשי 'קליבו ,'וכו והיוורת לי'בשרו ןנחוי 'ר ןוילגב
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 5 וא ו השרפ תישארב

 'רב םוחנת רב עשוהי 'ר = ,יתולצ לע ךמתסת אל ארטמד ןיילצמ תעמשו אחשינכל תלע ןיא
 ,אהמתא ןישרפ אימוי ןילאב הנורטמ היל תרמא .שורפיד אעב איסאב הוה ןינח רפכד אייח
 ,אהמתא (ג ו תלהק) ול התיה אל הרובק םנ הרוכק אלב ירב אמליחב יובא היל ימחתיא
 הנבלו המח לגלג ןה ןכיא :היל .תווה איהו ןידד ילימל אלו ןירד ילימל אל היל עמש אל
 והבא 'ר םשב סחנפ 'ו ,םימשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו 'נש ינישה עיקרב ,םינותנ
 תא תישע התא ךרבל י"י אוה התא והושרפ הלודגה תסנכ ישנאו אוה אלמ ארקמ
 אוהש ינשה עיקרב .םינותנ םאבצ לכ ןכיהו (ו ט הימחנ) 'וג םאבצ לכו םימשה ימש םימשה
 הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרה יבועו הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרה דע ץראה ןמ ,םימשה ןמ הלעמל 56

 'פ 3" םלסק שכדע ,('6 ו"פק) ט'כפ ססקיספ דיי "כ ע'י סילסס יכיכמ 'קלי ,גימקס 'כ יכסלמ 'קלי ,'י כ טוקלי 4
 יד סילקפ טכדע ,'5 גי" ט"פ ,'ג '3 ל"פ פוכככ 'טוכי ,סט יכסכע 'קלי 8 :'3 3"" סניגס ,(86 75 סעוז טכדע) טעטס סכזו
 סעוז טכדמ) 18 75 ט"סט םדנס 'ע "כ סט לעוסנפ ;'ס 'יפ סעוכמ 3"מ סעוסנס ,'6 ג"" סנינס ,'3 ד"5 סיסספ ,'נ ייס
 : 99 75 דפ ליעל 'יעו בפ סנכ וסילס כדס ,(19 5

 /אוְד ןותעמשו [מיפ תעמשו* | אתשינכ יבל | מ תלייע .ן תללע .יאפ [תלע | מא יא ₪ םא [ןיא 1
 יד ארטמ לע .ןפ [אוטמד | | | י יולצמד /מ יולצמ .'א ןולצמ | ,%א ןילצמ | ן יילצמ | ל ןיעמשו
 רב :ן יבר יב | מ ..'ר םשב יאופְד םוחנת 'רד הירב |  ךומסת | א ארטימב /מ"א ארטמב

 | ייעב | העב | מא איסעב ] היסאב | מא חגא /₪ ןונא ,ך ןונח ,ן ןיגא 2 | מ רב  יבר

 | י אתינורטמ איהה ,ך אנ- אופ [הנווטמ | מיאפ הרמא | ₪ התכונהל הגח ןיבמ שרפד ,[מיא שירפד
 | יפ הובא | מי'א יזחתיא ,ןְד יזחתא ,פ [ימחתיא 8 | ך ישרפ [ןישרפ- | מא ןיליא אימויב ,יִוָּפ אימוי ןיליאב

 פד םג ינש | מ'אופ אלד ,י ואלב | מיופד"ל = היל רמא [ירב | י הימליחב .מאפְ אמלחב ,] [אמליחב
 [יד ילימל * | םאופד ל .י [היל | מאופד אלו ,י [אל 4 | דיל | [אהמתא | מא םגו ינש ,' םגו
 ,'רפ [איהו | ן ןדד | מ יולימל או יולמל | 1 ןרד ל ןדיד .[יאפד ןירד* | מ יולימל .או יולמל ,ל הלימל

 [ינשה 5 | | ילאד ל .'א אוה .ופ [ןה | מיאד ןכיה :ןפ [ןכיא | א הוה י'רפד תוה | מיאְוְד ןכו
 | ל וגו [ך הגו --התא * | ל יל [ופד יי * | אפ ושיפ ,מְָד ותוא ושריפ ,ו והושריפ 6 | 'אַפ םימשה
 עיקיב | מח יל םינתנ | מ לכו | ך אוה ןכיה /] ןה . . ;פ םה ןכיאו /י םה . . ,מ ןכיה ,ץ [ןכיהו 7

 ילא [ץראה ןמ | א עיקרה [םימשה 8 | (יכאלמ) 'ו עיקרה אוהש :מאויל אוהש עיקרב [אוהש | א יל ינשה

 . יא קית | י יומשל . . א עיקרל . . /מֶוְד עיקרה דעו | י עיקרה ןמ ,ן ץראהמו ,מ'א ץראהמ ,ך . . ןמו

 ְק | םיאד ק'ת | מ'א . . וינעו .ילאְוְד עיקרו לש ויבועו

 ךרדב סנכת לא בלולה תא דגוא התאש םוקמב 'ב א'יכב ןוילג 'יפו :םיבר תלפת ינפמ איה תיחדנ יכ יתלפת
 ןיילצמ ארובצד אלק תעמשו | אתשנכ יבל תללע ןיאו ךפלא רטק 'וכו תאד ןה 'ג תלהק 'מבו ,ךליאו תוכוסמ
 לע ןלצד עמש תאו 'וכו יבל ליֶלע תאד ןויכו ךפליא רוטק 'וכו תאד ןח ביימ להק 'מבו ,'וכו לע ךמתסית אל ארטימד
 ללפתאש תמא) ךלע תילצד ןיא ל'א םש 'שוריבו .ךפליא רוטק אבומ הלעי הדוהיב םגו .'וכו ךומסת אל ארטימ
 םשו ,ךֶלגר רוטק .ךבלול ריטק תאד אה יתולצ לע ץחרתת אל ארטימל ןיילצמ רוביצל ןוניתימח ןיא אלא (ךילע
 ןינבמ תלייעו ללע לעפמ תלעו ,'א 'ט י"'הבמ 'יעו םא ומכ ןיאו .סנכת םא .תלע ןיא 1 :רחא רדסב םירמאמה ורדסנ
 שרפמ ארטמב 'יגהו ,ו'ד תלחק ידמו ו'יכו פ'וכ י"פע םג תמיוקמ ארטמד "יגהו יתהגה ןכ .תעמשו :דבכה
 ,הלפת ךמס לע ךודל סנכת לא ףרחה רבכש הלפתל םיכשהל 'יליחתמש 'מזמ רקבה תרומשא 'יפ 'ב א'יכ ןוילגב
 תלהק 'מב .ןיגח רפכד 2 :291 דצו 981 דצ ןאמלאד 'חהל א'לדו נ'חע .ןיילצמ :98 דצ ג'ח ליתמע ייעו
 םוחנת 'רל 'וכו ליזא ק'פ ןמקל סופדה תחסונב ןכו ,ןיגא רפכד םוחנת 'רד הירב הסוי 'ר 'שוריבו ,ןו גא רפכד
 ןכו ,'תכונח דעו אגח ןמ 'ורפימ יעב 'שוריבו ;םיב שרפל הצר .שורפיד אעב | : נ'חעו ןיגא רפכד אייח רב
 ,אתינורטמ איהה היל הרמא תלהק 'מב .תיל תרמא :נ'העו הכונהל אגה ןיב שורפיד אעב תלהק 'מב
 ןודכ 'שוריבו ,םיב םישרפמ םימיה ולאב יכו  .'וכו אימוי ןילאב :'וכו הרמא הנורטמ אדח היתמח 'שוריבו
 םיב רובעי אלש ןריהזהו םולחב ויבא ול הארנ .היל ימחתיא 8 :אחלימל עמש אָלו ףיסומ תלהק ימבו ,ןישרפמ
 ,'וכו םגו הרובק אלד ירב 'מא .אמליחב יהובא 'יל הימחתיאו תלהק ימבו ,הרובק ול היהת אלו עבטי רובעי םאו
 .הרובק םג |: נ"חעו ןוילגב היל 'מא ףסונ ליייכבו ,:וכו ירב היל רמֶא םש גילו 'וכו םגו יובא היל ימחתיא ישוריבו
 אל עמש אל .'וכו עמש אל 4 : כ"'מעו תשבושמ 'וכו רמאנש 'יגהו ,ל'צכו םגו בותכ ארקמבו ,'יסופדו פ"'יכב היכו
 יולימל אל עמש אלו 'ג ילחק 'מבו ,ילימל יתהגהו ,םיב עבטנש ןכ ול היהו ויבא ירבדל אלו הנורטמה ירבדל
 .ינישה עיקרב 7 :  אמיב לזאו ןידל אלו ןידל אל עמש אלו םייסמ ,שוריבו ,ני'חעו היל תוה ןכו ןידד יולימל אלו ןידד
 המח ובש עיקר 'וכו םיקחש עיקר ןוליו ןה ולאו העבש רמא ליר 'וכו ןה םיעיקר ינש הדוהי ר"א םש הגיגחב
 אתקיספ דוע 'יעו 'וכו ןיעיקר עבש רמוא מ"ר ז"לפ נ"רדאבו) 'וכו םתוא ןתיו 'נש ןיעובק תולזמו םיבכוכ הנבלו
 'ב יס בי'צ םילהת ימ ,'ח 'יס המורת במ אמוחנה ,בייל ייס ב"פ הבר םירבד ,איי 'יס ט'כפ ריו ,'ב דינק ג"בפ
 ,זייל 'יסו דייל 'יס .תישארבד הבר רדס ,ב"ימ ר"פ הריצי רפס ה"'פ לאומשד אתיירב ,ח"יפ א'רדפ ,'ב ייפ דייק
 ב''מ ילחק ימבו ,(65 דצ בי'ח ת"הגאו ;68 דצ אח מ"היבב תורבדה תרשע שרדמ ,;87 ךצ בח מהיבב ןנוכ שרדמ
 ןב הימרי יר לי'צו יוכו ןתיו 'נש ינשה עיקרב רמוא הימרי 'רב רזעלא 'ר םינותנ הנבלו .המח לגלג ןכיהו 'ג םש

 םנתנ ינשה עיקרב ירמא אנינח ירו יאני יר 'יגה םש ט"'כפ אתקיספבו ,זיסקתת 'ר תלהק 'קליב קתעוהש ומכ ר
 והבא ר"א םימשה ןמ הלעמל אוחש עיקרב 'וכו םימשה עיקרב אלא ןאכ ביתכ ןיא םימשב וכו ןתיו ינש הי'בקה
 אלא ןאכ ביתכ ןיא םאבצ לכו םימשה תא 'וכו אוה התא ביתכד עיקרב אלא הי'בקה ונתנ אלש אוה אלמ ארקמ
 טיפ ב'ח ניימב 'יעו 'וכו םימשה ימשב רמוא יוה ןותנ היבקה לש ואבצ ןכיה 'וגו םאבצ לכו םימשח ימש םימשח
 הובג אוה המכ בשוח אלא עי'פב רובד וניא .ץראה ןמ 8 : 166 דצ אנליוו יד א'יפ םיניע רואמבו ד'יפ ףוס ג''תו
 ונאש םימשה ןמ הלעמלש ינשה עיקרב םינותנ הנבלו המח הארו אצ התע טיייכ ריב 'יפב שרפמ ןכו ,המח לגלג

 609 -ע



 זי א ו השרפ תישארב 4

 המכ תחא לע אהמתא ויקסע ריעצמ אוהש לודנ  ,הרוכבל הכו [הכו המ] ומצע ריעצמ היהש ריעצ
 : אהמתא המכו
 ןה וליאו םלועל הנחמ ונתנ םירבד 'ג  ןתנוי יר רמא םימשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו (זי ה

 ןיינמ | תורואמו ,(חי אל תומש) 'נו השמ לא ןתיו ןיינמ הרות ,םימשנו תווואמו הרות
 'ר םשב הירזע 'ר | ,(ד וכ איקיי) 'ונו םכימשנ יתתנו ןיינמ םימשנה ,'ונו םיהלא םתוא ןתיו 6

 רמוא הימחנ 'רב עשוהי 'ר ,(םשפש) םולש יתתנו 'נש םולשה ףא (רמוא) ןומיס 'רב הרוהי
 לארשי ץרא ףא רמוא 'מוחנת 'ר  ,(ולחי םילהת הל בכ ביש) ךעשי ןגמ יל ןתתו העושיה ףא
 םודאב יתמקנ יתתנו 'נש המקנה ףא םירמוא שיו .(רמ הק םילהת) 'ונו םיונ תוצרא םהל ןהיו
 רב קחצי 'ר ,(וט וק םילהת) םימחרל םתוא ןתיו םימחרה ףא 'רמא ןינבר ,(די הכ לאקזהי) 'וגו

 רע תרצעמ ,(זט גמ היעשי) ךרד םיב ןתונה י"י רמא הכ לורגה םיה תשרפה ףא רמא ןוירמ0

 שרפמ הוה אבא רב אייח 'רד יוחא ןהכ 'ר  ,הכונח רע נחה ןמ (סשסש) הביתנ םיזע םימבו ,נחה
 ,ךלנר רוטק ךבלול רטק תאד ןה .ךלע ילצנ המ היל רמא  ,ילע ילצ יוחאל היל רמא המיב

 סכקיו ,'3 ייפ סינפ סנכ םועפ ,כי'כ "י ס"ק סילסס ז"ע נ"ע סיעשי יכיכמ 'קלי ,5"סק 'כ לסועט 'קלי ," זפכ עוקלי 8

 םדל5 סע 'פ םלסק טכדע | ,'נ 'ת כ"פ תכש 'טוכי ,סש סיעש יכיכע 'קלי 9 = :מ"כ "ים ס"* סילסס םכדע ,'ס "יס ס'לפ סנכ
 : (סילפ) זייט יכ סיעשי 'קלי 10 :נ"כ "ק ד"ק סילסס טכדע ,(96 75 עוז טכדע) סט נ"ע םלקק םכדע ,('ב 'ג)

 [57 הכז המ* | ויקסע תא [ומצע | 1א ןיטקמ היהש ,?א ריעצמ אוהש | יאופ 'ל ,ך ריעצה אוה המ [ריעצ 1

 היהש ידי לע ריעצה .. המו .פ לודגה ךכ ויקסע תא ריעצמ ריעצה םא המו ,א [לודג | ל 'ל ,י ךכיפל .ן הכז המו
 תא .?אוְד ויקסע תא .פ [ויקסע | א ןיטקמ אוהש ,פ ריצעמש | ןְד לודגה (] לודג) הרוכבל הכז ויקסע תא ריעצמ
 סירכד | פד השלש ,יא 'ג | מ ןדוי .יִוְד ןנחוי .אפ [ןתנוי 8 | אפו 'ל אהמתא 2 | אפ 'ל ,ן [אהמתא | 'א ומצע
 יפ תורואממ | אפ = 'תכד ,מיִד ₪ 'נש ,ן [ןתו | הרותה | םיִאְד םימשגהו תורואמהו הרותה 4 | ם יל

 מ ₪ 'נש ,י] [יתתנו | פד םימשג ,מיא [םימשגה | פ ₪ 'תכד מד ₪ ינש ,י] [ןתו 5 | םמיִאְוְד תורואמה

 ו ינמחנ | יא רב ,ן יבר יב | יִוָפ 'ל רמוא | א רב ,ן יבר יב 6 | (םילהת) מ םכצרא רטמ ['וגו םכימשג | ם -., 'תכד

 |[ ₪ 'גש [ןתו 8 | ןד רמא ,י [רמוא | אפ םוחנת | ₪ ינש [ןתתו ד | אךרמא ,י [רמוא | א אנינח

 ין ןירמא | ופד ןנ- .מיא [ןינבר 9 | (םילהת) מ =, תא [יתמקנ | (םילהת) מְֶד םודאב -. ,(יעשי) מםיאופ [המקנה

 סימגו ,ך וגו ₪ :א [ךרד | מיוד הכ ינש | ף יל לודגה | םא םי | א תשירפ 10 |  'נש [ןתיו | מפ ירד

 םיב ןתונה (י רמא ןיבר ,ן 'ה רמא הכ ןירמא ןנבר) ירמא ןינבר ,פ - ךרד םיב ןתונ ,א [תרצעמ | יִוָפ הביתנ םיזע
 ,מי'א [הכות | מאופד דעו ,י [דע | מ גחהמ | - םימב [םימבו ** 11 | 'א גח | דעו | .םיודך -. ךרד

 .[אייח** | יאפד הוחא מאו [יוחא | ך ןהכ ןתנ ,מ ןתנ ,] ןהוכ .ינאפ [ןהכ | 5 בר ['ר | ?אָוְד הכונחה

 ,. יא אכר . . ;םיופְד אמיב 12 | י . . חוה דכ .מ שירפ הוה | יפ 'ל ,] אב רב [אבא רב | ל היחא

 | ן ךלגיר | יפ רטק | ך רטאק | רך ןמ ,י ןא [ןה | מ ילצא [ילצנ | 5 הוחאל | *א הבר

 טעממ היהש ריעצה אוהו אתיא םש ר'יספבו ,ל"ייכב םג ליעל ןושלהש ומכ הכז המ יתהגהו ,86 דצ ליעל 'יעו ןה דחא םש
 הטמלו 85 דצ היפ ליעלו גי'חעו ר'יובו ר"ומשב היכו .ןתנוי 'ר רמא 8 :שייייע 'וכו אצוי היה השנמ לבא ומצע תא
 לכ עטק "י זמר 'קליבו ,א'צק הרעה שייייעו אמתס הל סירג םילהת ימבו ,םש ג''חבו 'וכו ןיארנ ןתנוי 'ר רמא וז השרפב
 םשב ריומשב .ס"'ביר םשב הירזע 'ר 5 :נ'חעו 'וכו וגתנ השלש ריייוב .םירבד 'ג :לאומש יקלימ נ"'חב יתנייצו רמאמה
 רמוא תלמ אתיל יקליו וייכו פייכבו ,ל'בשר םשב אריעז 'ר םילחת ימבו שיקל ןב ןועמש 'ר םשב ריייובו ןועמש 'ר
 | .ימבו ,שייייע רחא רדסב םירמאמה םשו ,םודא לש ןתמקנ ףא ריייוב .המקנה ףא 8 :שרדמה ןונגס יפל ןוכנל ה"כו
 ףא 'וכו י"א ףא םירמאמה םש גייל ןכו 'וכו םימחרה ףא 'רמא ןינבר םש גילו ,המקנה ףא ירמא ןנברו 'ג םילהת
 יתמקנ תא בותכ ארקמבו ,בי'מ םילהת 'מבו לאומש 'קליבו סופדבו י"כ לכב ה"כ .יתמקנ יתתנו :'וכו תשרפה
 דרוי םדאש ןויכ ךרד 'וכו הכ היב 'תכד לודגה םיה תשרפ ףא ו"ד ר"יוב .םיה תשרפה ףא 10  :רי'יוב אבומ ןכו
 ןוירמ רב קחצי ריא לודגה םיב שרפמהו 'וכו יוצמ ןטשה תומוקמ השלשב יול ר'א םש ימלשוריבו ,תמ דימ וכותל
 תרצעמ 'בו 'א אייכב היכו .גחה דע תרצעמ :תמ היה וכותל דרוי םדא היהש ןויכ ךרד 'וכו רמא הכ ביתכד ילוליא
 ןתונה שרפמ ט''יכ רי'ב 'יפבו ,נ'חעו 'וכו תרצעה ןמ ךרד םיב ןתונה ןירמא ןינברו 'יגה םש ימלשוריב לבא ,'וכו
 ךכ לכ הנכס םהב ןיאש תורהנ ראשב הביתנ םיזע םימבו רעצב תובשנמ תוחור ןיאש גחה דעו תרצעמ ךרד םיב
 תוארלו ןייעל לוכיש שיא ןיאו 'וכו הלולצ םיהש יפל םיזע סימב ביתנו םיב ךרד טיקנ יכהלו הכונח דעו גחהמ
 ןפסה לוכיש תורהנ ראשב םיזע םימב לבא 'וכו הניפסב סנכי ךליל הצור אוהש ךרד עדויה ךכיפלו וכו התיעקרק
 ספדנה 'יפב 'יעו םיזע םימב ביתנו םיב ךרד ןכתי ךכיפל וקמועו והבוג לחנה ביתנ האורו 'וכו רהנה תיעקרק תוארל
 שרדמבו ,'וכו אב רב אייח 'רד יוחא ןהכ 'ר ימלשוריב ה'כו .ןהכ 'ר 11 :  שייייע ת"'פיב רחא שוריפו ,םש ימלשורי עקבו
 יר תלחק 'קליב קתעוה םשמו ,אתולצ לע ךומסת אל דע רמאמה םשו) אבא רב אייח 'רד היוחא ןהכ בר 'יגה במ תלהק
 ייגה ןכו ,םש כ"'מעו ,'וכו יוחא ןהכ ןתנ 'ר םש והיגה םירחא 'יסופדבו ,'וכו יוחא רב ןהכ 'ר ו'ד תלהק ימבו (חסקתת
 ןכ .אייח 'רד : 178 דצ בי'ח א'הגאו ג'חעו וכו הוחא רב ןתנ 'ר אנליוו 'דב רתוי תשבושמו "דב ןאכ תשבושמה
 'רו דוחל אייח ירד 'ב יכ ןטק דעומ 'יעו היחא ירד לייכבו ,תלהק 'מו ימלשוריבו םירפס ראשב היכו יתהגה
 גת בימ תלהק 'מבו ,אתכונחל אגח ןמ שורפימ יעב אתא שירפ הוה 'שוריב .שרפמ הוה :דוחל הייחא
 גהה ימיב ךבלול רשוק התאש ןכיה .'וכו תאד ןה | :ילע ללפתה .ילע ילצ 12  :נ"חעו לודגה םיב שרפמ הוה
 "עו יתלפת לע ךומסת אל רטמה לע' ןיללפתמ עמשתו נ'כהבל סנכת םאו םיב שרפלמ ענמתו ךלגר רושק
 ועינצהל ידכ ותוצמ רחאל גח לש ינימשה םויב בלול רושקתשכ רכו תאד ן מ שרפמ טייכבו ,סופדבש ר''ב 'יפב
 לע ךומסת לא ךכיפלו רטמ ןילאושו חורה בישמ רובצה ןיללפתמ םוי ותואש םיה תא רובעלמ ךלגר םג רושק
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 ורוא םסרפתמ לודנלש ורוא עקש ,םסרפתמ ןטקלש ורוא ןיא םייק לודגלש ורואש ןמז לכ רמא ןמחנ
 ורוא םפרפתמ ושעלש ורוא עקש ,םסרפתמ בקעילש ורוא ןיא םייק ושעלש ורואש ןמז לכ ךכ .ןטקלש
 :(א ס תיעשי) 'ונו ירוא ימוק ריהה בקעילש

 ,הנירמב דחאו ריעב טלש רחא םיפורטיפא 'ב ול היהש ךלמל אחא 'ר רמא םיבכוכה תאו
 סומידו ילוב אהת אצויש העשב וילע ינא רזוג ריעב טלוש תויהל הז ומצע טעימו ליאוה ךלמה רמא
 הטעימ וזה הנבלהו ליאוה ה"כקה רמא ךכ .ומע ןיסנכנ סומידו ילוב אהת סנכנש העשבו ומע ןיאצוי
 ויהי תסנכנשכו המיע ןיאצוי םיבכוכה ויהי האצויש העשב הילע ינא רזונ הלילב תטלוש תויהל המצע
 ,ןטקי ומש ארקנ המל אחא 'ר רמא (הכ י תישארב) ןטקי ויחא םשו התווכדו  ,המע ןיסנכנ םיבכוכה
 ויקסע טעממש לורג ,ךכ ןטקה םא המ .תוחפשמ ג'י דימעהל הכז ,הכז המ ,ומצע ןיטקמ היהש
 םירפא שאר לע תשיו ונימי תא לארשי חלשיו התוכדו .אהמתא המכו המכ תחא לע אהמתא
 אלא .אהמתא ריעצ אוהש ןיעדוי ונא ןיא תודלותה ןמ יכו אינוח 'ר רמא (רי חמ םש) ריעצה אוהו

 : ג"פ ףוס יסככ ססקיספ "יע 11 = :זילפ ןעקל 8  :'ט חול עוקל 4

 | (םש) י לודג לש ורוא עקש אלש דע ,י םלועב קיהבמ . . לכ ,?א קיהבמ לודג לש . . לכ [םייק -- לכ 1
 ורוא םסרפתנ | י"א םלועב קיחבמ [םייק 2 | מ םסרפתמ ןטק לש ורוא ,ילא . ..ורוא םסרפתנ | * םסרופמ
 .ִך וגו ץרא הסכי ךשחה הנה יכ ךרוא אב יכ מ ךרוא אב יכ [וגו 8 | מ םסרפתמ בקעי לש ורוא ,' בקעי לש
 םימואל לפרעו ץרא . . הנה יכ 'וגו ,"ל יוגו ץרא . . הנה יכ 'תכו יוגו י 'וגו ךשחה . . יכ 'וגו ךרוא . . יכ
 .חו [היחש | אד - לשמ ,'יופ [ךלמל 4 | (םש) י הארי . . םימואל לפרעו ,ף הארי ךילע ודובכו יי חרזי ךילעו
 | י ןילופורטפא ,א 'יספורטפא ,ְזְד םיספורטופא ,ןַפ 'יפורטפא ,ָך םיפורטופא | או ינש ,י [ב | יאפְד ויהש
 | יא ומצע תא הז /] ומצע הז ,פ טלושש הז ומצע5 | ך טלוש ,יאופ טילש = [דחאו | ך טלוש יאְופ טילש
 | יופִד אצוי אוהש ,) [אצויש | יש ינרזוג | פ יל א הנידמב אלא ('א טלוש) טילש וניאש [ריעב --- תויהל
 ,א אצוי ,יעפ [ןיאצוי 6 | ְָך אסולכוא לכ .יע"אזדפ [סומידו ילוב | ל יל /'א אהיש ,?א אהי [יעַפְד אהת"
 | יאפ 'ל וזה | י הנבלו | אפ סנכנ ,יִוְד תסנכנ | א אהי | ?אְָד . . אהיש /י 'אזחפ סנכנ אוהש | 'ְך האצוי
 | ד ויהיש ,יפ והי .אחְו [ויהי | א תאצוי . . ,י1פְד האצוי איהש | י ינרזוג | י'א המצע תא 7 | "א תטעמ

 [ך התווכדו* 8 | י םיבככ והי | יִאְוְד תסנכנ איהש העשבו | המע | י םיבככ ,ל םיבכוכ [?אְופְד םיבכוכה*
 [פד ןטקי -- ארקנ חמל* | אן יל אחא 'ר רמא | א וב אצויכ ,?א וב אצויכו ,ן היתווכדו , 5 התוכדו ל אתווכדו

 ₪ ךכל [הכז המ | י ויקסע תאו ומצע תא ,'אְוְד ויקסע תא ,פ [ומצע 9 | יִאְו יל .ל ןטקי ומש המל
 יפל ןטקה םא המו [ךכ --המ | 1ךְד תולודג ₪ .יאופ [תוחפשמ | ןַפְד הרשע שלש ,יא [גיי | א ךכיפל
 /ך ךכ ויקסע . . לע ןטקי םא המו /] ויקסע תא ןיטקמ היהש ידי לע ןטקה םא המו , ךכ ומצע ןיטקמש
 | יאפְד 'ל אהמתא 10 | ?א ומצע תא 'א ומצע ,יפד ויקסע תא | אד ןיטקמ אוהש ,יפ ןיטקמש [טעממש | א ל

 8 אנוה 11 | ל יוגו [יאפד ריעצה -- תשו* | | א וב אצויכ ,י] היתווכדו | ,ָך התווכדו ,ף [התוכדו

 | יל אהמתא | יִד ריעצה :אופ [ריעצ | "א עדנ אל [ןיעדוי -- ןיא | א אינוחנ

 ליעל 'יעו .ניייכב ןאכ םג ה''כו "ךרוא אב יכ ירוא ימוק שדחה (?) תבכד העטוק ראש, שדוחה 'פ אתקיספה לא זמרו
 םג אצמנש ומכ מ"הונמב קתעוה אל ןכו (ןוילגב ףסונ ב א"יכבו) רמאמה ףוס דע ןאכמ רסח 'בו 'א א'יכבו ,89 דצ
 יתשב .םייק לודג לש ורואש 1 :  א'יכ תחסונל תמכסמ מ"הונמ לעב ינפל התיהש ר'ב תחסונ םירחא תומוקמב
 ורוא םסרפתנ 'וכו עקש םסרפתמ (ןוטק לש ר''יספב) ןטק לש ורוא ןיא םלועב קיהבמ לודג לש ורואש ןמז לכ תותקיספה
 םסרפתנ 'וכו עקש םסרופמ בקעי לש ורוא ןיא םלועב קיהבמ (עשרה ושע לש ריייספב) ושע לש 'וכו ךכ ןטק לש
 שרדמה ןונגס יפל ה''כו .ול היהש 4  :נ'חעו יוגו ךרוא אב יב ירוא ימוק 'נש בקעי לש ורוא (םסרפתמ רי'יספב)
 ףוסבו ,'וכו םיניע 'ג יל היה וליא 'וכו הברה םיחתפ הל היהש ביייפב .,םיסוקסויד 'ב הב היהו ייפ ןמקל לי'יכב
 תחסונב סגו ,םינב ינש ול היהש ךלמל ל"פב ,םירצי ינש המהבל היה וליאש ד"יפב ,תוסוכ ול היהש ךְֶלמל ביפ
 סידיקפ .םיפורטיפא | :'וכו םיבהוא השלש ול היהש טי'מפבו 'וכו םיטילקנפ 'ב ול היהש ה"פ ןמקל סופדה
 בתכו) 'ב לב ךרעב ונינפלש 'יגה איבה ךורעבו ,(?םעהו ("םינקזה .סומידו ילוב 5 : ('תוכלמה יסכג לע םינוממו
 רמאמה ןאכ איבה טייכ ר'ב 'יפבו ,ע"ומב שייייעו 'ב סמד 'עו (ריפדב םש טוקלי ןוילגב קתעוה ןכו ?ןה תולייה "פע
 ןב המדל ולאשו ואצ םילאוש םתא ילו םהל רמא םאו בא דובכ ןכיה דע רזעילא 'ר תא ולאש רזעילא 'רו והבא 'ר
 תוובדה תרשע שרדמב ,יתבר אתקיספב ולש ילוב לכ יניעל (?)תרבשמ התיהו 'וכו היה ילוברוטפ שאר הניתנ
 סומיד םירישע ילוב סומידו .ילובל איה היארו ('ב א'ס א'פ ןישודיקו ,'ג ו"'ט האיפ 'שוריו 'ב ג'כק ג'כ 'פ רי'יספ 'יע)
 ('סומיד סע ונינפלש סומיד ףילחה ושוריפבו ,א"פ םשב םפדנה 'יפב קיתעה הזמ טעמו ,כ'ע םירש לש תורוש
 :86 רצ ה''פ ליעלו נ'חע .התווכדו 8 :יד סומיד 'ע סיורק 'יעו 'ב .ב'ק תבש םינבא לש סומיד ומכ הרוש ותארוהש
 .ומצע ןיטקמ 9 | :נ"'חעו אחא 'ר רמא ג'ל םשו לייכב םג ז'לפ ןמקל היכו ארקנ יתפסוה .ומש ארקנ המל
 םינב ג'י ןל ויהש .תוחפשמ ג'י :  תואחסונה יתש ואבוה םש םיסופדבו ןאכ טוקליבו ויקסע ל"יכב ז'לפ ןמקל
 עיסב ןושלה ןכו ,תולודג סופדב םג גיל ז"לפ ןמקלו ,ןטקי ינב הלא לכ דע וכו דלי ןטקיו ארקב םש ןיונמה
 היגה ןכו ןטקה םש ןמקל סופדה 'יג ןכו ,ויחא גלפמ ןטק היה ןטקי .ןטקה םא המ : תוחפשמ גיי דילוהו א'פ
 ,'וכו ריעצמ אוהש לודג רמאמה ףוסב ןכו 'וכו לודג ךכ ןטקה םא המ | ליייכ 'יג 'ופל ןאכ העיטק אנשילו  ,כ'מב
 ריעצמ היהש ריעצה המו ובו ךכ ויקסע ןיטקהש לע ןטקה םא המו ז'לפ ןמקל ל"יכב אוהש ומכ ןאכ לי'צ ילואו
 ייונישו אינוחנ יר יכו 'א א'יכבו ,פ"יכב ןאכ ןכו ,אנוה 'ר ל"יכב ז"לפ ןמקל .אינוח 'ר 8  :ני'חעו 'וכו לודג ויקסע
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 זט א ו השרפ תישארב |19

 'נו לודגה רואמה תא אהמתא סגופו רזוח אוה אהמתא םילודנ ןחוא ארוק אוהש רחאמ ןומיס
 'תכ תונברקה לכב פחניפ 'ר רמא ,וריבח םוחתב סנכנש ידי לע אלא .אהמתא [ןוטקה רואמה תא|]
 ,(וט חכ רבדמכ) י"יל תאטחל רחא םיזע ריעשו 'תכ שרוח שארבו תאטח דחא םיזע ריעשו
 ,בותכה ומנפ ךכ תושרב סנכנש הז םא המו  ,וריבח םוחתב סנכיהל ול יתמרגש אוה ינא ה"בקה רמא
 5לץרא ךרד ייעל 'רב יסוי 'ר םשב יול 'ר :  אהמתא המכו המכ תחא לע אהמתא תושרב אלש סנכנה
 איהש הנבלל בקעיו הלודג איהש המחל הנומ ושע .ןטקל הנומ ןטקהו לודנל הנומ לודגה אהיש אוה
 הניאו םויב תטלוש וזה המחה המו הלורנ איהש המחל הנומ ושע ,בט ןמיס אה ןמחנ בר רמא ,הנטק
 המו הנטק איהש הנבלל הנומ בקעי ,אבה םלועל ול ןיאו הזה םלועב ול שי ושע ךכ הלילב תטלוש
 'ר  ,ירוח רמא ןמחנ 'ר אבה םלועלו הזה םלועב ול שי בקעי ךכ םויבו הלילב תטלוש וזה הנבלה

ְ , 
3% 

 /(י5 ס"ע) סט יסנכ 6סקיקפ ,('5 ד"כ) סע ססקיקפ ,סט יכיכע 'קלי (ק"פ) כ"ט 'כ .סיעשי 'קל" | ,'ס כ עוקלי 5
 : זיכ יס ו"טפ קנכ סופט "יעו ,'ט 'יכ 03 נ"מ לעוסנס

 אוה | (ךומסב ןכו) מיאפד 'ל ,ן [אהמתא | ייפ ןתוא (י ארקש) ארוקש .א םארוק אוהש | יא רחאמו 1

 תלשממל - | + ארוקו ,'א 'יתכד . . ,ְך םתוא םגופו ,?א 'אנש . . ,ןְד ימואו םגופו .מְו [םגופו | יאפ יל
 אהמתא | ל יל ,ָך הלילה תלשממל ןוטקה . . תאו ,פ ןטקה . . תאו [מא ןוטקה --תאו* 2 | מא ל .ןפְד סויה
 ,מיא תאטחל | יופד ריעש .מא [ריעשו 3 | ל תונברק [תונברקה** | וריבח לש (מ ומוחתל) ומוחתב | מיאפ יל
 . | ך תאטח [תאטחלל | אפְד ריעש ,ן [ריעשו | ?א חי'ר ריעשבו ,ן שדחה שארבו | ן דחא תאטח ריעשו תאטח

 ומוחתב | יא סנכיל | ו יתמרג | יפ יל אוה | מֶד ינאש חריה תא יתטעימש [מ לע] ילע הרפכ ואיבה . אחופ [ינא 4
 | םיא היכקה [בותכה | א ומגפ 'יפל ,מ ומגפ ךכ ורבח לש ומוחתב תושרב סנכנש ידי לע הז . . המ | וריבח לש
 אוה | פ רזעלא מאד יאעלא .ן יאעליא | א רב | יל אהמתא | מיאפְד ל :ן [אהמתא | מ סנכנש ימ 5
 | א ןוטקל | "אפ יל הנומ | 'א ןוטקו .מ ןטקו .?א ןוטקהו | י לודגה .ם לודגהש .מ'א לודג אהש 6 | אפ יל
 ,ז [גט -- אה | ןר 7 | ןפד -. הנומ [הנבלל | י 'ל הלודג איהש -- בקעיו | מ 'ל הלודג איהש --- הלודג איהש
 --חמו | אפ 'ל הלודג איהש | ף לארשיל אוה בט ןמיס ,אָו לארשיל בוט ןומיס (א איהו) אהו ,ך בט . . אוהו

 | מא המח המ .(ייעשי) י המחה המ ,ְךְו תאזה (ְך המח) המחה המ ,י וז . . המ ,ף וזה המח המו ,ןְך [וזה

 מיאו קלח ול שי .חפ [ול שי | מ (םש) יא ףא [ךכ 8 | (םש) י אלו [תטלוש הניאו | מא תטלוש איהש
 | םיא בקעיו | ד םלועב [םלועלל 8 | (םש) י טלש וניאו .מיאוְ קלח ול ןיאו .חחפ [ול ןיאו | (םש) ו טלוש
 טויב 9 | (םש) ' הנבלה המו .?א וז הנבל המ ,'א] תאזה . . המ ,םיִד וזה הנבלה המ | מא 'ל הנטק איהש
 מא . . םהל שי ,יופְד קלח ול שי .ח [ול שי | םיא לאישי [בקעי | מ (סש) יא פא [ךכ | מיאחְו הלילבו
 | ?אפד גר | ?אפד יל ירוח -- ןמחנ ר | ד . . םלועב ול שו  ,םםיְו אבה םלועבו | (םש) י טלוש

 ,תשבושמ 'א א/יכו סופדה 'יגו ,םתוא ג'לו .םגופו| : 86 דצ ליעל ש"מ 'יע .אהמתא םילודג 1 26:  דצ ביח
 םש ןילוחכו ,ןמקל ןנירמאדכ םויבו הלילב תטלוש הנבלהש .וריבח םוחתב סנכנש 2 :'אה תא םגופו היגה ת"פיבו
 ןתיומ היל אקפנד 'יפ ת'יפיבו ,'וכו יתמרגש אוה ינא ה"'בקה רמא ךומסב ןכו ,הלילבו םויב לושמו יכל הל רמא
 היִכ טיי ז'ט 'ה ט"כ רבדמב סחניפ תשרפבש .תונברקה לכב :'וכו הלילבו םויב לושמלו 'וכו םיהלא םתוא
 = חיל דייל איל חי'כ ביכ טיכו בי'כ ח"כ םשו תאטה דחא םיזע ריעש איי טיכ םשו תאטח דחא םיזע ריעשו בותכ
 ליומה ןייצ יריכמ 'קליבו ,יייל רמאנ אל םלוכבו דחא םיזע ריעש 'ל חי'כ םשו ,(ו'יכ 'יג 'יעו) דחא תאטח ריעשו
 לכב יתהגהו ג'חעו תאטחל דחא םיזע ריעש 'תכ השרפה לכב םשו םיאישנה תשרפב אוהו זיט 'ז רבדמב תועטב
 תתעד אבתימ אק אלד הייזח םייסמ םש ןילוחב .'תכ שדח שארבו 8 :םש מ"הונמב ה"כ םירפסה ראש 'יגכ תונברקה
 שדח שאר לש ריעש הגתשנ המ שיקל ןב ש"ר רמאד ונייהו חריה תא יתטעימש ילע הרפכ ואיבה ה"בקה רמא
 יריכמ 'קליבו םיסופדב ףסונ םשמו ,חריה תא יתטעימש לע הרפכ אהי הז ריעש ה"בקה רמא 'הל וב רמאנש
 רמאמה ריבסהל ואלנ םישרפמה ילודגו ,םש מ"הונמב אבוה אלו טוקליבו י'כ לכב אתילו 'וכו הרפכ ואיבה רחואמה
 ירב יסוי 'ר םשב 5 | :268 דצ טיכ קלח ה"'מב קאב 'חה שיימ 'יעו ייל תאטח אהי ח"ר ריעשש שרדמהו הזה
 השקו מ'הונמב אבומ ןכו יאעלא 'רב יסוי רישב ,(א'ר הרעה שייייע) הלועמה אייכב 'תקיספבו ר'יספב ה'כו .ייעל
 רעכאב 'חה ותעד הוחש ומכ א'צק 'ר אב טוקליה תסריג י'פע יאעליא 'רב הדוהי רישב םירפסה לכב היגהל
 םלוע לש וגהנמ יולה ןיבא:ר'א 'ג םש במ אמוחנתבו ,('ב זייכק) היכפ ר"יספ דוע 'יעו ,208 דצ ב"ח תיהגאב
 ר'יספב  .הנומ ושע 6 | :נ'חעו ןטקל ןטקו לודגל הנומ לודגש מ"הונמבו ,ןטקל ןטקהו וכו לודגה אהיש אוה
 אותהש המחל הנומ לודג אוהש ושע ךכליה 'תקיספבו ,הנבלל הנומ ןטק אוהש בקעי המחל הנומ לודג אוהש ושע
 הנומ לודגה הנב 'גש רכו אוהש ושע ב"מ אמוחנתבו ,ןטק רואמ אוהש הנבלל הנומ ןטק אוהש בקעי לודג רואמ
 רואמה תאו 'נש הנבלל ןטקל הנומ ןטקה הנב ינש ןטק ארקנש בקעי לודגה רואמה תא ינש לודג אוהש המחל
 : הנומ ושע לארשיל בוט ןמיס אוהו אבומ מ"הונמב .ןמיס אה 7 | :רמאמה םויס אוה םשו הזה שדחה יוה ןטקה
 סויב תטלוש תאזה הנבל המ הנבלל הנומ בקעיו 'וכו קלח ול שי ושע ףא 'וכו תטלוש איהש המח המ המחל
 רמא א'יכב 'יגה םש םגו) אתקיספבו ,רמא בר היד 8 דצ ליעל י'מו נ"חעו וכו קלח םהל שי לארשי ףא הלילבו
 טילש עשרה ושע ךכ הלילב אלו םויב טילש לודג המ בוט ןמיס (אוחו רייספב) איהו (ביר הרעה שיייעו ןמחנ בר
 םש רימשבו ,ר'יספבו ד"ר הרעה שייייעו ,'וכו טילש בקעי ףא הלילבו םויב טילש ןטקה המו ב"הועב אלו ז"הועב
 אלא םילשומ ןיא ךכ םויב אלא הניא המח המ 'וכו הב םינומ םה והיש לארשיל הנבלה דוס ה"בקה רסמ ךכלו
 יב הייר תופסות 'יעו ,'וכו ב"הועבו ז'הועב םילשומ לארשי ךכ הלילבו םויב תיארנ הנבלהש םשכו 'וכו ז"הועב
 ןמ תרסחמ איהש המ לכו 'וכו הלילה תליחתב תיארנו םויב האצוי התדיל תליחתב הרדס ךכש תוצח היד ביע
 ג'י טיפ  תוכרב 'שורי 'יעו תרחא הטיש דוע רמא .ירוח רמא ןמחנ בר 9 | :'וכו םויה ןמ תמלשמ איה הלילה
 ןאכ םג רפוסה רצק וייכבו ,נ"חעו אתקיספב אתילו ,ר"יספב היכו ,ב"פ ריו  ,יד יס ד"מפ ביפ שיר ןמקלו 'א



 +1 זט-די א ו חשרפ תישארב

 היכרב 'ר .אהמתא המכו המב תחא לע אהמתא דחא היה וליא  ,תוהולא ןתוא ןישוע םלועה תומוא
 :'וגו תורואמל ויהו 'נש ריאהל וארכנ םהינש ןומיס 'ר פשב

 םינשו .םישרח ישאר ולא םימילו ,םילגו 'ג ולא םידעומלו .תותנש וליא תותואל ויהו
 | :םינש שודיק הז

 ב 5 (וט רע פילהת) 'ונו הליל ךל ףא םוי ךל [םילודגה תורואמה ינש תא םיהלא שעיו] (זט
 השוע התאש העשב .ךחושרב הלילה ףא ךתושרב םויה המ ,סלקמ הלילה ךל סלקמ םויה ךל
 השוע התאש העשב ,הליל ךל ףא הלילב םיסנ ונל השוע התאש העשבו םוי ךל סויב םיסנ ונל
 ךינפל םירמוא ונא הלילב םיסנ ונל השוע התאש העשב ,םויב הריש ךינפל םירמוא ונא םויב םיסנ ונל

 םעוניכא ןכ קרבו הרובד רשתו םויב הריש ךינפל ונרמאו םויב סיסנ ונל התישע ,הלילב הריש
 ן0סכל היהי רישה הלילב הריש ךינפל ונימאו הלילב םיסנ ונל התישע .(א ה םיטפוש) 'וגו םויב
 רואמ תוניכה התאש המל ,הלילבו םויב הריש רמול האנ ךל ,(טכ ל היעשי) גח שדקתה לילכ
 ג 'ר םשב סחניפ 'ר םוחנת 'ר :םילודגה תורואמה ינש תא תישע התאו (סש םש םילהת) שמשו

 ב ו ו ,- 

 ו ו ו ו ו מ 24

 :'ל "סם סי סילקס עכדפ 7 :/"י "כ רע | סילספ יכיכע 'קלי = ,(וילס) נייט כ סיעשי קלי ו"פ 'כ סיעפו יקל
 : סיכפו ו'פ סייכדפ ,'6 יע םועונט ,יצ 'ם ןילוס "עו ,'פ 'כ סיעשי יכיכע 'קלי ,'ס זול עוקלי 2

 תורואמל ויהו 2 | יל אהמתא | 'ל אהמתא | א עקוש היה ,ך ויה ,יפ [היה | ?א תומוא ןכ פ'עא ,'א תומואו 1
 | ופ השלש ,ָך שלש ,א ['ג | ן תותבשה | אןפד םימשה עיקרב םיהלא םתוא ןתיו [א 'יתכו ,] םימשה עיקרב] -

 | פ פא :אוד ךלו :י [ךל | (היעשי) יא םוי [םויה 6 | ח םינשה | "א וז 4 | ל םינשלו [אחןפ םינשו*
 [ מ יל הליל ךל--העשב | מ (םש) יו םויה [הלילה | זמ (םיטפוש) יִו הלילה [םויה | יא תסלקמ | (םש) י?א הליל
 ד'הה =. [םויב הריש | מ ךל | מא רמוא ינא | 'א ונמע [ונל 8 | 5 ונמע .[ונל | (םש) י העשב | ם ונמע [ונל 7
 [הלילב הריש 9 | מ ךל | מא רמוא ינא | 'א ונמע [ונל | אופ העשבו | (היעשי) י . . רשתו ינש ,(םיטפוש) י . . רשתו
 [רשתו | פ םויב סנ ;מ ךל ונרמא . . תישע [ךינפל--התישע | (היעשי) י . . רישה ינש ,(םיטפוש) י . . רישה דהה ₪
 ,?א תישעשב) תישע ל ךינפל---התשעש [ךינפל---התישע* 10 | ל זוגו [ד וגו--קרבו* | ן ₪ איה הדה .מאפ = 'נש

 | ן- אוה הדה :פ -.'תכד מא ₪. 'נש [רישה | ף הלילב סנ ,מ ךל ונרמא . . תישע ,אך ךינפל . . ('א תישעשכו
 | (םיטפוש) יִו .. . האנ ךלו ,ך הלילב הריש רמול האנ ךל :פ לילגו .מ [הלילבו | ל שדחתה [שדקתה** 1
 ינש .ם םילודגה תורואמה ינש תא םיהלא שעיו ינש -/ [(ך תורואמה) םילודגה תורואמה 12 | ₪ ל המל

 [סוחנת 'ר | ן 'וגו לודגה רואמה תא םילודגה . . שעיו ,?א םילודגה . . שעיו מְד וגו םילודגה . .  שעיו
 םוחנת ריישב ןדוי 'ר ,] הייח 'ריב . . ,מְד אייח (מ רב) 'רב םוחנת 'ר םשב ןדוי 'ר 8 םוחנת יר םשב ןדוי 'ר
 | מאד - . רו :ןפ [סחניפ 'ר | ?א אייח רישב

 ג'ל ןכלו החיתפה םויס והזש הארנו ,ץראה לע ריאהל דיפו ,תורואמל ויהי םהינש עמשמ ויהו .תורואמל ויהו ינש 2
 םידעומלו תותואל שרודו עי'פב רובד ליחתמ כ''חאו ,תותקיספבו י'כ ראשו 'יסופדב ףסונש 'וכו םתוא ןתיו קוספה ל"'יכב
 הזה שדחה הנבלל לארשיו המחל ןינומ ה"'וא ויהיש םש ומייסו החיתפה לא הז שרד דוע ורבח תותקיספה יתשבו ,'וכו
 תושרדה ןמ וז החיתפ הקל ר'ב רדסמ םגש ןכתיו ,'וכו הזה שדחה 'פל החיתפה ךימסהל ידכ (ריייספב ןוכנל ה''ִכ) םכל

 ולא 'ג תותקיספה יתשב .תותבש וליא 8 : הנשיה אתקיספה רדסמו אוה ובאש דחא רוקממו ,וינפל ויהש תוישרפה
 יניב 'תכד .קיתעה טוקליבו ,ימ ה"'ד םש י'שריפבו 'א ו''צ ןיבוריע 'יעו) 'וכו איה תוא יכ (רמאנש) יתכד תותבשה
 (םימי שדח דע 'תכד ףיסומ םישדח ישאר רחאו יי ידעומ הלא 'תכד ףיסומ 'קליבו) .םיבוט םימי ולא םידעומלו ('וכו ןיבו
 התאו וב םייסמש םושמ 'וכו םוי ךל רמאמה לכ ןאכ איבמו ,יתפסוה ןכ .'וגו םיהלא שעיו 5 : םינשה ישאר ולא םינשו
 ורבע םדאכ המהו 'תכ ט"יפב ומכ תוחיתפה ןונגסכ םירמאמ ר''בב דוע ואצמנו ,םילודגה תורואמה ינש תא תישע
 ח''מ 'יעו 'וכו חרפי רמתכ קידצ 'וכו עגניו 'פ ל"יכב מ''פבו 'וכו םיעשר וחתפ ברח 'תכ בי'כפב ,שייייע 'וכו תירב
 יוכו רישה 'וכו רשתו םיקוספה הז שרדב ואבוה היעשיו םיטפוש 'קליב ,השוע התאש העשב 7 488:  דצ טיל קלח
 לכ חדוהי 'ר םשב רמוא ןדוי 'ר 'וכו םוי ךל ה'שז אתיא םש םילהת 'מבו ,םש קתעוה אל 'וכו ונל תישע שרדהו
 הריש ונרמאו הלילב םיסנ ונל תישע 'וכו וינפל רמא ורמא םיתעה לכ דגנכו יוכו ודגנכ ורפסב דוד רמאש [המ]
 חצנמל 'נש 'וכו סויב םיסנ ונל תישע 'וכו םכל היהי רישה רמואו 'וכו הריש הלילבו. 'וכו הוצי םמוי 'נש הלילב
 .םילודגה תורואמה ינש תא 12 :ר"'ב 'יפמ ,םויב שמשו הלילב רואמ .שמשו רואמ 11  :ותוא 'ה ליצה םויב 'וגו
 טוקליב ה'כו ,הטמל בסומ ארקמהש הארנ א'ייכו ו'יכ 'יג יפלו ,ןוכנה אוהו 'וכו םיהלא שעיו ינש ןאכ גייל ל"יבב
 .ןומיס 'ר םשב 'וכו םוחנת 'ר : רמאמה םויס כ''ג אוה םש םילהת יריכמ 'קליב לבא ,'ס היעשי יריכמ יקליבו 'ח זמר
 תא סעגופו רזוח אוה םילודג םארוק היהש רחאמ סי'רשב פ'רו אייח רב םוחנת 'ר םשב ןדוי 'ר אלק ייפ מ"'הונמב
 הדגאה לעב אוה ס"'רו ס"'ר לש ודימלת היה םוחנת 'ר יכ לייכ 'יגכ רווחמו ,נ'חעו 'וכו ידי לע אלא ןטקה רואמה

 26 רצ ליעל 'יעו אוה דחא םש ןומיס 'רו פ"ב שירוו יזפ ןב ןועמש 'ר םש ןילוהב רחא ןונגסב האצמנש ונינפ
 תא ביתכו םילודגה תורואמח ינש תא םיהלא שעיו ביתכ ימר (454 דצו 488 רצ ב"ה א'הגאבו קזחי הייד י"מב
 הל רמא דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא 'וכו הי'בקה ינפל חרי הרמא ןטקה רואמה תאו לודגה רואמה
 רבח יעיברב אמתס הל סירג םשו ו'פ א"ררפב הדגאהל רחא ןונגס דועו ,'וכו וינפל הרמא ךמצע תא יטעמו יכל
 תורחת סנכנ 'וכו שעיו 'גש ןרואבו םראתבו םהבגב ןיושו הזמ לודג הז אלו הזמ לודג תז אל םילודגה תורואמ ינש
 דחאה תא ןיטקהו דחאה תא לידגה הי'בקח השע המ 'וכו ךממ לודג ינא הזל רמוא הזו ךממ לודג ינא הזל רמוא הז םהיניב
 ריעשו "יתכ המ שדח שאר רחא רמוא הירכז 'ר אינפ םשו ,'וכו ןטקה רואמה תאו 'וכו לודגה רואמה תא 'נש
 תא חריה השקהו דחא ןיטקהו דחא לידגה 'וכו םילודג תורואמ ינש ארב ןמלוע ה"'בקה ארבשכ 'וכו דחא םיזע
 מ'היבב ןנוכ שרדמ עיייעו וכו תאטח ריעש ןיבירקמ לארשי ךכיפל ןטק תויהל אלש וארוב ןוצר תושעל אלש ופרע
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 יר 'שמ ארכח אטסוי .המחה עקשתשמ אלא הנבלל םינומ ןיא .ואובט ערי שמשמ (סש סש) ואובמ

 הנבלל םאו (ג גל רבדטב) יונו [שדחל םוי רשע השמחב ןושארה שדחב] ססמערמ ועסיו היכרב

 'ר ,המחה עקשתשמ אלא הנבלל ןינומ ןיא יוה  ,ןייעומטמ רשע תלת אלא היל תיל ודכ דע הנמת
 הפצ אלא .הנבל תארבנ המל ןכ םאו  ,רבלב המח לנלג אלא ריאהל ארבנ אל אנינח 'ר  'שמ הירזע

 הז תא הז ןישיחכמ םיינש ןהש ימ ה"בקה רמא .תוהולא ןתוא תושעל ןידיתע םלועה תומואש ה"בקה
 : סי ים עי סילספ טכדע ,'ע "כ 0"לפ סנכ סלקיו ייע 5

 [יוגו--שדחב* | ך רמוא אוה ירה ,?אפ  'תכ [ועסיו 2| ך םשב .?א םשמ ,פ םושמ | ך יטסוי .פ [אטסוי | א שמשדמ 1

 אלא | ךהב .ע"אד הל .פ [היל | שך ןודכ .רע"אפ [ודכ | "אפְד הנומ (ך התא) תא 3 | ך ל יי | ל [רגו

 | ר'א ןיעקושמ :.שעפד ןיעומטמ | א ויט ,?שך רשע העברא /87 הרשע עברא ,ןע גיי ,*ף| [רשע תלת | א יל

 | ך. .דמלמ .אפ הפצש ,ךֶזְר [הפצ | 'אד סא :פ [פאו | ך הנד :אפ [אנינח | םשב 4 | ף תועיקשמ [עקשתשמ

 המ ,ח ןהשמ | ל תושעל ,יָד ןתושעל [זחפ ןתוא* תושעל | "אד םלועה תומוא ןידיתעש .יפ [ןידיתע---תומואש 0
 | פד ןישיחכמו .אח [ןישיחכממ | א ןיעקושמ םהינש ,ך םינש | ךך ןהש ימ םא המ /?א םא המ ,ף ןהשמ

 לנו ,(ריפדב ה'כ) עקשתשמ ואובמ עדי שמשהמ אלא הב ןינומ ןיא ואובמ עדי שמש םידעומל חרי השעש
 ןיאש ןאכמ ואובמ עדי שמש ןכ פ'עא "יגה (ר הרעה שייייע) אתקיספבו ,הז שוריפ י"'פע ההגה איה םיסופדח 'יגש
 ישוריבו ,המחה תעיקשמ אלא הנבלל ןינומ ןיא כי'פעא י'ר םשב אתרמת רפכמ אליש ר''א םילהת 'מבו ,'וכו הנבלל ןינומ
 םידעומל חרי השע ואובמ עדי שמשמ ואובמ עדי שמש םידעומל חרי השע [ןנחוי] 'ר םשב התרמת רפכד הליש 'ר םש
 אתתש דע תונמל םיניתממ ןיא םגו הנבלה דלוממ ןינומ ןיאש .המחה עקשתשמ אלא 1 : יא היכ ילבב היר ייעו
 לכש רחאמ לאושה תכושת אוה וז בתכ םש טקלה ילבשבו : ,'וכו ועסיו היכרב 'ר םשב שרודש ומכ לילעב תיארנ
 םימיהו 'וכו המחה תעיקשמ םויה ןיבשחמ ונאש אלא התדלומל תעל תעמ ןיבשחמ ןיא המל הנבלה י'פע ונינובשח
 (יל אי םירבד) שמשה אובמ ךרד י'ת ןכו ,המחה תועיקש .ןייעומטמ 8  :'וכו התעיקשו המחה תחירז רחא ןיכלוה
 וי ייגה םש םגו ,עמט 'ע ךורע 'יעו ,אתבש תבורעב אשמיש יעמטמ סע גיספ לייכב ןמקלו ,אשמשד אעמטמ
 היארהד ,תותקיספה יתשב םג 'יגהש ומכ רשע העברא וא הרשע עברא אלו ,תיתימאה 'יגה איהו ,ןיעומטמ
 אתליכמ 'יע) היה 'ה םוי םירצממ לארשי ואצי ובש ןסינ ןל םיקד רי'ב 'יפב שרפמש ומכ אוה 'וגו ועסיו קוספמ
 אב במ אמוחנת) תוצח רחא 'ד םויב היה ודלומו (ט"פ א'רדפ ,'ב זיפ תבש ,א''פ 'ד סמו א'פ 'ב 'סמ חלשב
 תועש ששמ דלונש שדוח לכ ירימגו ,('א חי'ע םש רייספ ,'ב רינ םש אתקיספ 'יעו ,אי'צק יר אב יקלי ,יי 'יס

 רחאל רלונש ןויכ ןסינ דלומ ותואו ('ב 'כ ה" 'יעו םש ריייספו אתקיספ במ אמוחנת) ןתוארל ןיעב חכ ןיא הלעמלו <
 דע אצמת אל ,'ו לילמ אוהו ,הנומ תא הנבלל םאו :כ'מב םג 'יעו) ישש ליל דע לילעב הארנ אל 'ד םויב תוצח
 תיחו םימלש םימי גיי קר ומלשנ 'ה ליל תליחתב ירהש ,ןיעומטמ רשע תלת אלא םירצממ לארשי ואצי ובש 'ה םוי
 < םוי רשע השמחב היכרב ר"א םש םילהת 'מב ה"'כו) שדוחל ויט בותכה ותוא ארוק ךיאו ןסינ דיי 'ה סוי ותוא
 יד סויכ המחה עקשתשמ ןינומ ונאש ןידמל ונא הזמ ,(רשע השמחב רמוא אוהו רשע העברא אלא וב ןיא 'וכו
 ומלשנ הבש רייח העיקשהו ,ברעב 'ה סוי ןיבשוח ונאש הנושארה העיקשהו ,'ה םויב חי'ר היחו ,דלומ היה ובש
 ימנ חכומ ןכו ,ןסינ שדחל ויט אוהו ואצי הזה םויה םצעבו ,םירצממ ואצי ובש 'ה ליל התיה שדוחל םימי דיי
 אדעומ ילילב עמטי דכ 'וכו ועסיו ביתכ היכרב ר'א םש ןניסרגד הרשיה 'יגה איה ךורעו ליייכ 'יגש ימלשורימ
 :ןייגוסבו ,כ'ע הנבלל הנומ תא המחה תעיקשמ יוה הב תיא ןיעימטמ רשע עברא (חספ לילב המחה העקששכ)
 /ןיעומטמ הרשע עברא כ''ג ןודכ דע הב תיאש רמול רשפא יא המחה תעיקשמ אלו הנומ תא הנבלל דיסקד ר"'בב
 תעיקש ןושל ןיעקושמ רמאמה ףוסב םשו) ןיעקושמ רשע תלת אלא הב תיל ודכ דע 'ג טיייכ ריב . 'יפב םגו
 םג אתיא .ןיעקושמ 'יגהו ,עמטמ אשמש הוהו האב שמשה יהיו ימלשורי םוגרתב םגרותמ ןיעומטמ איל המחה
 הנומ התא םא ךכיפל סופדבש ריב 'יפב ומכ םש קיסמ ךא ,(תעקושמ 'תקיספבו ;תועקושמ ריייספבו ,'ב אייכב
 "ףוסב לָפנ סיטש הארנו ,'וכו םוי רשע השמחב ביתכו תועוקש דיי אלא 'וכו ח"רמ אצמת אל תיארנשמ הנבלל
 לאומשד אחיירבב גילו 'וכו ןסינ ןל םיקד ןיעקושמ יוכו ודכ דע השרפה שוריפ ליחתמ איייכו טי"ייכ ר'ב 'יפבו .וירבד
 ועסנש רשע השמח ותואש שרופמ םלוע רדסב םגו םש גיל ןכו (248 דצ גיח ץנוצ יבתכב 'יעו) האניחרי
 וכו היה ישימח םויו 'וכו ןהיחספ תא לארשי וטחש וב םוי דייב אתיא ה''פ ונינפלש ע'סבו) 'וכו היה 'ה םוי ססמערמ
 ותואו ואצי רשע השמחב עיסב אינתד שת 'א ח'פ תבש ןכו 'וכו ססמערמ ועסנ היה תבש ברע חספה תרחממ
 ואיבתש םינושארה ןמ הברה םימיכסמ ספדנה ר''ב 'יפ סעו ,גי'כו 'א ז'ט 'ג דיי תומש בוט חקל ייעו היה שייע סויה
 ה''פ ליוהש ע"סבו 140 רצו 116 דצ רענטאר ר'רהל ע"סל אובמב 'יעו םירצממ לארשי ואצי 'ה םויבש ע"ס םשב
 ייכבש ריעה םלואו ,ע"סב ונינפלש איה הרשיה "יגהו ,םהל הנמדזנ תעטומ אסריגש ותעד הוח אוהו ," היעה
 דועו .רמאמה לכ רסח םש תבש בקעי ןיעב םגו סיד ייעו וכו ע"סב אינתד שת רמאמה רסח םש תבש ןכנימ
 יחתו ,ביעק 'ר תומש יקליב היכו ,'וכו היה יעיבר םויו 'וכו וטחש וב דייב םש עיסב "יגה י'כ ינשבש דיעה
 ועסיו 'ד םוי תרחמלו אניטנטשנוק 'ד ע"סב םש 'יגה ךומסבו ,םירחא י'כ י"פע כ'ג תמיוקמ וז 'יגש יל בתכ סכראמ
 רחמלו ילכ ינשב דועו ,היה ישימח םויו ססמערמ ועסנ 'וכו תרחמלו א''יכב ןכו ,היה ישימח םויו 'וכו לארשי ינב
 ןורחא טיי היה אוהו היה יעיבר םויו י'כ העב-או 'טשנוק 'דב "גה םש השרפה ךשמהבו ישימח סויב 'וכו ועסנ
 ןל אנמ אה יל ,אישקו ספדנה 'יפב ףסונש המ א'יכו ט"ייכ ר"ב 'יפב אתיל ןכו (םש תומש טוקליב םג 'יעו חספ לש
 ץק .(שדוחה יפל הבורקב ירילקה ליר) טייפה דסייש אוהו רמאמה ףוסב םש אבומש המו 'וכו אישוק אל אהו 'וכו
 ןוכנל השריפו ךורעה ייג לע אעמטמ 'עב ריעה רי'תמע לעבו ,'ד הרעה םש ריייספבו םש טקלח ילבשב ייעו 'וכו לח ודלומ
 תיל ןודכ דע הדלוממ ונייה הגומ התא הנבלל םא 'יפ ו'זרהמו ,םיסופדה "יגכ שרפל קחדנ 91 דצ ג'ח ל"תמעבו
 שרדמה ןושלמ ןכ עמשמ אלו ,תועקושמ רשע השמח הב רבכ שי ירהו הימתב תועקושמ רשע העברא אלא הב
 : ןונגסכ אהמתא תלמ ןאכ רדענ היה אל הז שוריפכ םאו ,הימתב דיי אלא הל תיל וכו םאו ישקמד יאק אכיהאו
 שיר .דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו ןנחוי ר"א הז י'עו הז י'ע ויחו ןומיס ר"א דוע סירג םש ימלשוריבו ,שרדמה
 ןאכ םג ףיסומ תותקיספה יתשב .דבלב המח לגלג 4 | :"כו שדחה ןמ ולוכ ויהיש דע שדחה רמא שיקל ןב
 ימ 5 :טוקליב קיתעה ןכו 'וכו "שיחכמ םהו םינש םהש העשב םא "גה םשו ,'תכ תראמ תורואמ יהי
 להא הטנש ימ טילפ ,'וכו ךפוה ה"'בקהש ימ ח''כפ שיר ,'וכו הנוב אוהש ימ ב"יפ ןמקל ל"יכב בותכ ןכו .ןהש
 ;יתא ימ 5 רצ ליעל 'יעו ,'וכו ריכזמש ימ 'ד ייס תישארב במ אמוחגתכו ,'וכו אהתמ הי'בקהש ימ הינפ ,הרש
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 לע .אחינ הדוהי 'רד היתעד לע ,תוריפ ושע קרס ינליא וליפא ירפ השוע ץע ,הארוב ןוצר תושעל
 :קנייא ןרכהד הזיב טייל רמאד שניאכ אלא ,הללקתנ המל סחניפ 'רד היתעד

 םישילש רמא תאד המ ךיה פירובינ וב וארכנש סוי ישילש םוי רקב יהיו ברע יהיו (גי
 רמא ,םיתתרמ תונליא וליחתה לזרבה ארבנש ןויכ , (גכ גכ לאקזחי) םלוכ םיסוס יבכור םיאורקו
 5 :קוזינ םכמ דחא ןיאו וב סנכי לא םכמ ץע םיתיתרמ םכל המ םהל

 ו השרפ

 א (טי דק סילהת) םידעומל חרי השע חתפ ןנחוי יר .תורואמ יהי םיהלא רמאוו (די א
 ידכ םידעומל הנבל תארכנ המל ןכ םא  ,רבלב המח לגלג אלא ריאהל ארבנ אל ןנחוי 'ר רמא
 עדי שמש ןכ יפ לע ףא ןנחוי 'ר 'שמ אתרמת רפכד אליש 'ר 4 ,םינשו םישדח ישאר הב שרקל

 "עו ,'ס מכ עוקל" 8  :יד ייפ סלפ סעוסנפו כ"פ .לעוסנס ,('3 ס''ע) סט יסבכ 6תקיספ ,('3 גייכ) לוכז 'פ ספקיספ 2

 ('5 ו"ס) סט יסנכ ססקיספ ,('3 ס"מ טדוקס 'פ ספקיספ ,ג'כ יס ד"ק סילסס יכיכמ 'קלי ,'ס זפכ טוקל" 6 || :ןכוכ שכדע
 : יב סייכ בפ ס'כ 'טוכי 8 | :'3 יס ןילוס ,ז"ע 'יק ד"ק סילפס טכדע 'יעו

 /] יריב) 'רב ₪ /פ [הדוהי | ח'ר | ןך תעדל .פ היתעדל | א העש התואב - [תוריפ | א יל וליפא | א ץעו 1

 = [הללקתנ | ןח 'ר 2 | | תעד לעו :חח תעדל ,ְָך היתעד לע אלא .פ היתעדל | ך ןועמש 'רב :א] םולש (%א רב
 ןכהד הזב טיל ,פ קניא ןדכהד הזיב טיל , (קינוא) קנייא ןכד אזיב טייל | אְד שיניאכ ,יופ שנאכ | א] ץראה

 ןידהד איזיב ןיטייל ןוהי :ח קנייא ןידכהד הייזיב ןיטייל ,י קונייא ('י ןידכהד) ןידהד איזיב ןטייל ],  קיני ןידהד

 | א םיתתרמ םתא המ | א לזרבה ,י ה'בה - [םהל רמא | ן ןיתיתרמ | י לזרב | א ןויכו 4 | יאפ א'דכ 8 | ך קיני
 שמש = [םידעומל | 5 =. 'תכ [השע 6 || א םהמ | אופ יב :ו [וב | א םיצע ,ל סכמשע [יופְך"ל סכמ ץע* 5
 | מ רבעל [שדקל 8 | מ תארבנ המל הגבלה לבא [ידכ--םא | | םמָפ 'תכ תראמ =. [דבלב 7 | ף ואובמ עדי
 שיא [רפכד | ך הליש .מאפ [אליש | מ םישדח עובקלו םינש [םינשו--ישאר | ָך הנונשהב .מש אופ [הב
 | .ך 'ידעומל חרי השעש פ'עא .שיאפ [ןכ--ףא | אך םשב ,פ םושמ | ₪ רפכד

 לע הרבעש יפל הללקתנש .אחינ1  :ניחעו קרס ינליא הפיפוהו היוויצב החמש ישוריבו .הרבפ (גייר לש דוח
 דדה רורא .'וכוז הזיב טייל 2 :'וכו היתעד לע ץראה הללקתנ הפי םולש רב ןדוי 'רד היתעד לע 'ג ישוריבו .,יוויצה
 ויגו קנייא ןכד אזיב טיל דיחי ןושלב ישוריב ה"כו ,267 דצו 297 דצ ןאמלאד 'חהל א'ללד ייעו קיניה הזכש
 ןיטייל ןוהי םיבר ןושלב 'יסופדבו ,קינה הזש רדה ןמ וא קתעוה םש ר''יספבו ,'א הרעה םשו 'א זב יע 'יע ךורעה
 ,יקינמ וא קינמ ס"מב וירחא וסיפדהו קנימ היגה כ''מַבּו ,יקניי ריפדבו קיני 'יגה ו'דבו ,קני הזש םידש םירורא 'וכו
 םידש ןירורא 'יפ םש םסוגו ןיקניי ןידהד הייזב ןיטייל במ אמוחנתבו .קינוא ןידכהך איזיב ןיטיל םש אתקיספבו
 סופדה תחסונב ח''צפ ףוס ןמקלו ,המדאה הרורא 'פ ת''הע י'שרו םש אמוחנתבו בייל הרעה שייייעו הזכ וקינהש

 רתמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב 'יע אזיב תלמ תארוהו .'וכו וקינוא ןיכהד אידד ןוכרבתי םחרו םידש תכרב שרוח
 אכיאד אכיהו ,יששה םוי ט'פ ףוס ןמקלו דחא םוי 24 דצ ג'יפ ליעל שרוד ןכו .ישילש םוי 8 :419 דצ אח
 אתיא (25 רצ בח מ"היב) ןנוכ שרדמבו ,םיהובג תונליא 'יפ רפסה ףוגב ףסונ פ"יכב .םירוביג :  ןנישרד שרדמל
 הלחת וארבנ יכ םיהובגה תונליא לכו ןשב תונליאו ןונבל יזרא וארש ןויכ 'וכו תונליאו םיצע לכ ארב ישילש םוי
 המל הייבקה ל"א 'וכו לזרבה רה ארב דימ 'וכו הבוגו ןואג אנוש ינא הי'בקח רמא ןמצעב ואגו הלעמל והבג דימ ץראב
 מ"היב) הרכזא הלא שרדמ שיר עייעו ,ןכו וב וטלשת םתא יכ ינא השעאו םכתא ץוצקיש ןזרגל די תיב אצי םכמ 'וכו וכבת
 הז רמאמ .'וכו םכמ ץע 5 :וב סנכי לא םש 'ג ןכו טוקליה ייג 'יעו תונליאל רמא ה''בקה .םהל רמא 4 :(64 דצ םש
 רקענ ןליאה ןיאש ט'כפ שיר ר''אסו ,אגרנ היב ליזינ אבא היבו הינימ ישניא ירמאד ונייהו 'ב טיל ןירדהנס ותמגוד
 :םכמ ץע לר ץ יטיש יניב הגומו םכמצע בותכ לייכבו ,ונימ ןבב אלא

 תארקג החיתפה .התפ ןנחוי 'ר6 : 88 דצו 80 דצ ליעל י"מב 'יעו 'ה השרפ 'בו 'א א"יכב .ו השרפ :
 גיל םשו שדוחה 'פל הנושאר החיתפ איה תותקיספה יתשבו ,'וכו ארבנ אל י"ר רמא התלחתה שי'ע י'ר םש לע"
 ביתכ תראמ תורואמ יהי ףיסומ תותקיספה יתשבו .א"לק 'יס מ"הונמב אבומ ןכו .דבלב המח לגלג 7 :חתפ "ד
 קיידמש רשפאש בתכ ת'פיבו ,דחא רואמ עמשמד רפח תראמ יהי ביתכדמ ןאכ קיידש כימב שרפמ ןכו  ,נ"'חעו
 ,הב שרודש השרפה יקוספמ הייאר החיתפה תלחתב איבהל שרדמה ךרד וניא לבא ,ויהי קילו תראמ י הי ביתכדמ
 הלעת אלש תוקוניתה לע יעיברב ןינעתמ ויח רמשמ ישנאש הראמ ןושל .ביתכ תראמ ושרד 'ב חייט דייפ תוינעת 'וריבו
 תורואמ יהי 'ינש דבלב המח לגלג אלא ריאהל ארבנ אל קיתעה טוקליבו ,ת"הע יישרב 'יעו םהיפ ךותל הרכסא
 תארבג המל כ"א דע 'וכו תארבנ הָמל כ"א ןמ גלד םא חכומ וניאו ,'וכו הפצ אלא הנבל תארבנ המל כ''א ביתכ תראמ
 אתיל רב ןויצהו תותקיספה ןוגגסל רתוי תמכסמ טוקליה 'יגש הטמל 'יעו ,החיתפה ףוס קר 8 וא חתכי

 אתיא םשו ,ב'סתת 'ר םילהת יקליב וז החיתפ םשמ קיתעהש ומכ אתקיספה ןמ ןאכ קיתעהש לינו ר"יפד
 'פ שיר אתקיספה לא זמר רפופהו (41 דצ) ןמקל ס"ר םשב היכרב 'ר דע עטיק ו'יכבו ,ריפדב םג אתקיספ ןויצה
 :נ"יכב םג תואב תוא יתאצמ ןכו ,וכו םשב היכרב ר יטמ דע שדוההד השארד (?) השְרג שדוחה
 אלא 'יגה תותקיספה יתשבו ,גי'חעו מ"הונמב ה'יכו .הב שדקל ידכ : הנבל לגלג ארבנ 'ג מ"הונמב .הנבל תארבג 7

 ןאכמ ואובמ עדי אתקיספה 'יגכ .םש ןכו היסק ייפ טקלה ילבשב אבומ ןכו ,םינש ישארו םישדח ישאר הב
 יבו 'א יירת דוע ייעו ,אתקיספ לי'צו אוה סיט ר"'ב םש ןויצהש לינו המח העקש כ"א אלא הנבלל ןינומ ןיאש
 הזה שמשב אלא שמתשהל יואר םלועה היה אֶל י"'ר רמא 'יגה םש במ םילהת 'מבו ,םש םילהת 'גרתו י'שריפו
 לארשי ךב וגמיל ליז ל"'א 'וכו חרי הרמא םש ןילוחבו ,'וכו חרי השע 'נש םידעומה ליבשב חריה השע המלו דבלב
 ר"יספב .אתרמת רפכד 8 :'וכו תותואל ויהו ביתכד אתפוקת היב ונמ אלד א'א ימג אמוי ל"א 'וכו םינשו םימי
 פ'עא ספדנה ר''ב ייפבש ינשה ייפב שרפמו ,ני'חעו הנוכנה ייגה היִכ .ןָכ יפ לע ףא :נ"חעו התרמת רפכ שיא
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 אלא ,םימי ארק םימה הוקמלו ל'ת המ ,אוה דחא םי אלהו םימו ארק םימה הוקמלו
 :אימפסאמו ןדיצמ הלועל וכעמ הלועה גד םעט המוד וניא

 . ,םיבייוחמ 'ד ואציו ןירל וסנכנ 'ג ןחנ 'ר םשב ינת וגו ץראה אשדת םיהלא רמאיו (אי ט
 הלעמ אהתש (וי ג תישאיב) המראה הרורא םהמע ץראה הלקלקתנו [ןידל וסנכנ] שחנו הוחו םדא

 שי אוה ףא האלדגמ קחצי 'ר רמא ,למג ול הלעתו ,םיבובזו םישוערפו םישותי ןונכ םירורא םירבד ול 5
 .ץראה אשרת היכקה רמא ךכש יוויצה לע הרבעש רמא םולש 'רב הרוהי 'ר ,הלקלקתנ המלו .האנה וב
 בשע אשר ץראה אצותו אלא ןכ תשע אל איהו .לכאנ אהי ץעה ףא לכאנ ירפה המ [ירפ ץע] 'ונו

 הכמס ,יוויצה לע הפיסוה רמוא סחניפ 'ר ,לכאנ ץעה ןיאו לכאנ ירפה [ירפ השוע ץע\] יונו עירזמ
 :'ק כ טוקלי 6 :י'פ עו ,כ'פ ןפקל 4 = :33 זיכ ספ םיפלכ 'טוכי ,כ"ל כ עוקלי 8 : ע/'ל יפ כקע יכפס ,סט עוקלי 1

 :ס''פ יפוקוסנ סכפס ייפ 7

 ייחתומ ויה ןידע .י ןיכלוהו ןיחתמנ ץראו םימש ויה ןיידע .'א ןיכלוהו ןיחתמנ . . דע ,ן םיכלוהו םיחתומ . . דע
 | 'אופד -- אתפלה (ן 'ריב .'אפ ןב) 'רב יסוי ר'א [אלהו 1 | ך וישכע דע ןיכלוהו 'יחתומ ויה ,[ך םיכלוהו
 ,* ןריצמו .ןְד ןודיצמ הלועל | ן גדה 2 | ןִד אל ,י'אפ |וניא | 'אְד 'ל :ןפ [ארק--הוקמלו | ןפְד המו ,'א [המ
 | א אינת 8 | ן היינפפאמ הלועלו .י'אפְ אימפסאמ (יפ הלועל) הלועלו | ₪ 'ל א ןודיצמ הלועה גד םעטל
 [אפד שחנו הוחו* | ך - ןה ולאו .יאופ [םדא 4 | אן ןיבייח | ך ואצי ידו ,ץְֶו העברא ואציו | ךןפ השלש

 44 [הרורא | א תבייח ץראח התציו ,יִוָפ ץראה הללקתגו | ל ל [ןידל ופנכנ** | ל הוחו שחנ ,] שחנהו הוחו
 | 'ך ןישוערפו ןיבוכזו .ופ ןיבובזו ןישוערפו | פ ל .אוד ךל [ול 5 | אוְד ךרובעב -. [המדאה | אפד"ל ... ינש
 | אד ןהב :חופ [וכ 6 | א ולא .ך ןה .חופ [אוה | 7 ל ןפ למג ךל הלעתו :אזְד [למג--הלעתו
 ירו םולש (א רב) 'רב (ן הדוי) הדוהי 'ר [םולש 'רב הדוהי 'ר | הללקתנ | ד הקסהל הלמג האנה ,א]ַפ היינה
 | יאופ הל -. .'א [רמא | ל יויוצה /! יויצה ,יִפְָד יווצה [ן יוויצה* | א -. ינפמ ,ם -. יפל [הרבעש | ?אָוְד -,סחניפ

 יח [אהי | ד -. אהי ןלכאנ | ךל ל ו ירפ השוע ירפ ץע [ןפ ירפ ץע* 7 | פל םיהלא רמאיו ₪ [יאוד היבקה*
 | 'אאל ץעהו .?אָד וניא ץעהו ,יפ [ץעה ןיאו | ךל ל [ן ירפ השוע ץעו* 8 | יאְד התשע .ןפ [תשע | יאופד יל
 | א הרבס ,"ל החמש [הכמס | 'ךְל יויצה [ןְך יוויצה * | ך רמא | ם שנעי אל אמש תשע םאו ₪ [לכאנ

 י'כ ראשב .דחא םי אלהו 1 : נ"חעו םיכלוהו םיחותמ ויהו םישעמה ןיה םיללוכמ ליייכב י'פ ןמקל היכו  .םיכלוהו
 .ינש אוה דחא םי ירהו 'וכו רמוא םלושמה יסוי 'ר םש ירפסבו 'וכו אלהו אתפלח (רב) ןב יסוי ר"א 'יגה םיסופדבו
 וכעמ הלועה גד םעט ווש אלש דיגמ םימי ארק םימה הוקמלו ל"ת המ דחא םוקמ לא םימשה תחתמ םימה ווקי
 הלועה גד םעט ווש אלש 'ג טינתת 'ר בקע 'קליבו ,אימפסאמ הלועל רוצמ הלועה אלו רוצמ הלועה גד םעטל
 אלא םימי רמאנ אל דימ היפ תואוקמ 'יעו ,סאיימפמ הלועל ןודיצמ הלועה אלו ןודיצמ הלועה גד סעטל וכעמ
 םיה ןמ הלועה גדל וכעב םיה ןמ הליעה אבומ ת'הע יישריפב .וכעמ הלועה 2 :'וכו הברה םימי ינימ וב שיש
 (יא זמק) ביכפ אתקיספב ןדיצב אתיא ןכו טוקליב ה'כו ויו רפח ןדיצמ בותכ ליייכבו .םש םהרבאל רוכזב 'יעו אימפסאב
 ריעה איה ןאכ - תרכזנה אימפסאו ,ןדיצל ובר רחא אצויו 'א 'ו ג'פ תוכרב 'שוריבו  ,('ג 'א) הליגנ '5 הבר רישו
 .. יקליב 'יגה יפלו ,'ב דע ב'ב) אימפסא םי אוהו םי הלצא שיו (ג'ספ ןמקל ייעו) י'א לש הנופצב ('סאינפ וא סיינפ
 יב היל ביפ תובותכ 'ג בייל טייפ םיאלכ 'וריבו ,אימפסאד אמי 'ו יס ד'כ םילהת 'מבו ,סאימפ לש המי ז'צרת 'ר םילהת
 ,876 דצ זי קלח ח'ימ 'יעו ,םהילע תבשוי ייאש וא י"א תא ןיפיקמש םימי העבש .ןיב הנמנש (אימפאד אמי
 " רהנ תפש לע אימפא ריעל ולא תומוקמב ליזח ונוויכ 180 דצ ןילמ ךרע ריייש 'גה תעדלו ,468 דצו 91 דצ סיורק
 ומכ ול בורק וא לודגה םיה לצא איה ןאכ אימפסאש עמשמ ונינפלש רמאמה ןושלמש יל בתכ רעכאב 'חהו ,סיטנארא
 ןיאו 'א א/יכל תומיכסמ ויתואחסונ בורו 'ב א'יכ ליחתמ ןאכ .אשדת םיהלא רמאיו 8 :  עיצו ו''יכ 'יג ייעו ןדיצו וכע
 'ב .א/יכב םגו ,א 'יסב נ'חב םהינש יתנייצ הזל הז םיווש י"כה ינשש םוקמ לכבו דחא ספוטמ םיעבונ םהינשש ילצא קפס
 וכו םדאה ןח 'וכו רמאיו א'כפ דע דחא רסח תוישרפה רפסמ םש ןכו ,'ה רפסמב וז השרפ רחאלש השרפה ןמסנ
 הללקתנ המל ןכ םאו םש סירגו םירמאמה רדס ךפוהמ ימלשוריב .ןתנ 'ר םשב ינת | :80 דצ ליעל י"מב 'יעו
 ןתנ 'ר ייכ איתאו םש םייסמו 'וכו רמאד שניאכ םש 'וכו היתעד לע 'וכו סחניפ 'ר 'וכו רמא 'ולש רב ןדוי 'ר ץראה
 ףיורהמ בתכ רבכו (יוכו ול הלעמ אהתש םש ג'לו) .ךרובעב המדאה הרורא ןיללוקמ ואצי העבראו ןידל וסנכנ 'ג
 'וכו םישותי בשוח ייפ ןמקל .םירורא םירבד 5 :  ונינפלש רדסה ןוכנו המלוהל השק ימלשוריה ייגש 'ב בי'ג י"חבמב
 ,ניחעו למג ך ל חלעתו ליייכב 'יגה כ'פ ןמקל .למג ול הלעתו :שייייע םלועב םיריתי ןח וליאכ םיארנש םירבדל
 תולמה וטימשה ןאכו ,'יסופדב םג םש ה'כו וימדמ הנהנו ורכומ אוהש היינה וב שי אוה ףא םש ףיסומו
 < ייפבו תיפיב םג 'יעו 'וכו םישותיב האנה שי ולאכ .ןהב שי ןה ףא 'וכו י"'ר רמא והיגהו ושבשו למג ול הלעתו
 כג טייכב 'יגחו) רי'ב 'יפבו ,םירוראה םירבד ללכב והיבשח ךיאו ןאכ למג לש וביט המ ןיבהל השקו ו"זרהמ
 שיו ,תרחא היח וא למג אוה םא הרומל קפסו םדא ינב ינפל ןירותמש בתכ (ךל הלעתו ספדנבו ,ול הלעתו
 ,םישותי סוקמב םילמנ אבומ םש יישרב ךא ,םילמנ ךל הלעתו 'וכו המדאה הרורא 'פ ת'הע י"שר י'פע והיגהש
 כמו מ'דיב כ'פ ןמקל דוע 'יעו וימדמ הנהנו ורכומ אוהש האנה וב שי אוה ףא בישמש המ יפל ןכתי אל סגו
 ול תלעמ אהתש םלועה תאירב רחא ץראה הללקתנש םש א'רד תנשמ י'פע רמאמה שוריפ רווחמו ו'זרהמ 'יפו
 הירב כג הלעתש למג ול הלעתו השקמו ,םדאה תא רעצל רפעמ םיוותתמ םהש 'וכו םישותי ןוגכ םירורא םירבד
 יב זס ןירדהנסו שייייע יוכו למג גרוהכ 'וכו הניכ גרוהה 'ב ז'ק תבש ארמגה ןושלכו) וקיזהלו ורעצל למגכ הלודג
 .הלקלקתנ ךכלו 'וכו הנהנו הרכומ היה הלודג הירבש בישמו ('וכו ימנ אלמגכ וליפא וכו הרועשכמ תוחפ הירב
 כ ראשו יקליו 'ופדב 'יגהש ומכ הללקתנ ןאכ הגומ ל"יכב .הלקלקתנ 6  :ץפח םוש םהב ןיאש םירבד הלעתש המדאה
 הייבקח לש ויתוריזג לע הרבעש י'ע ימלשוריב .הרבעש :ו"ךב םג הלקלקתנו אתיא ליעלו ,ל'יכב םג ךומסבו 'שוריו
 " ירפ השוע ץעו ךומסב ןכו ירפ ץע יתפסוהו .'וכו ץראה אצותו אלא התשע אל איחו ערז עירזמ בשע אשד ץראח אשדת
 שאביב םיסנ 'ר ליר) ליז ןירה 'יגש בתכ ג'ירו ,'וכו תושעל התעד הכמס .הָכמס 8 :תייחע י'שרו טוקליו נ'חעו
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 ףאו ,6 פש סש) םכברקב יח לא יכ וערח הזמ עשוהי םהל רמא ,ןורא ידב ינש ןיב ןמצמיצ 'מא
 דחא לכל תומא עברא אחא 'ר םשב הנוי 'רב לאומש 'ר ,םיחוור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע םלשוריב
 וארקי אוהה םויב ןכ דיתעל ףאו ,וריבח תליפת עמוש םהמ רחא אהי אלש ידכ רצ לכמ המא ,רחאו
 אקוספ ןדה שירד ביתי היחכשא אנינח 'רד הימלשב לשימל קלס ןנחוי 'ר (וי ג הימרי) 'וגו םלשוריל
 ,אהמתא איה תקוחמ יכו ['ר ול רמא] ,םיוגה לכ הילא ווקנו י"י אפכ םלשוריל וארקי אוהה םויב
 : [(ב רג תיעשי) ךלהא םוקמ יביחרה ינש] ךיפולכא ילבק יביחרה יכיראה הל רמוא היכקה היל רמא

 אחא 'ר םשכ ןתנ בר ,ונוצר תושעל התצרש ץרא המל ץרא השביל םיהלא ארקיו (י
 ילוליאש ,ייד ץראלו ייד םלועל יתרמאש ינא (א וי תישארכ) ידש לא ינא [קחצי :ר םשב היכרב 'ר]
 :םיכלוהו םיחותמ ויה וישכע דע ייד ץראלו ייד םימשל יתרמאש

 דע 4 :(88 75 סעוז טכדמ) סע כ'פ םלסק עכדמו ('ז '5\ סילסכס לכ 'פ םלקק שכדע ,'6 6/'כ סמי סע ס''פ םומס 2
 ךכסומ 'פ סנכ ליט ,'6 ייפ .סיכנד יכפס | דיי יס ןכפי כמ .סעוסכס ,('6 ם"'ק) כ"יפ 6סקיקפ ,(י3 ג'ק) ס"כפ יסנכ ססקיספ
 : ג'יפ סייכדפ ,ז'ע "יס ץקמ סי'כ יס ךל ךל סי "כ םיטסכב כ/'מ סעוסנפ ,'פ כי סגינס הפ ןטקל 8 :'ס זפכ עוקלי 7 :(יפ יז)

 המב :פ ןיעדוי םתא ןורא ידב ינש ןיב וקיזחתש הממ [ועדת הזמ | מ לארשיל .. |עשוהי | אפ יר" ,ָןְד ןירמא 1
 םתא . . ינש וקיזחהש הממ .מו'אָו םיעדוי םתא םכתא (מי ןורא) ןוראה ידב ינש ('א קיזחהש) וקיזחהש (י הממ)
 | מםיוד ףא .(פש) יפ [ףאו | 'ך ןועדת תאזב עשוהי רמאיו דהה םכיניב אוה ב"קה לש ותניכשש ןיעדוי

 /ין ₪ ןניגתד .מ'א = ןנתדכ .8ך -. ןנתד [םידמוע | ן ןכ םלשוריב ,י ןכ םלשורי .ל ישוריב [ִמְד םלשוריב* ל
 ,יִד המאו מאו [המא | ְך יל [דחאול 8 | מ הנח רב ,'אְד אנח ('א רב) 'רב /ן הני רב | (םש) י =. ןנינתדכ

 | ְך וריבח לש ותליפת ,םי ורבח תלפת | ן ןהמ ןדא ,'אד םדא ,(םש) יפ דחא .מי ןהמ דחא |  (םש) יפ יל <
 | מ (םש) י'אְוְד איהה תעב .פ [אוהה סויב | פד ינש ₪ .ן [ןכ | 'א ב'העל ,מיִוְד אבל דיתעל ,פ דיתעל | י"אָו ףא
 ביתי | ןפך חהימלש ,'א [הימלשב | ן לואשמל ,1אפְד לאשמל | 'אד קילפ :ופ [קלס | מי 'ל . . אקוספ---ןנחוי 'ר 4
 י1דְופ [אוהה סויב 5 | ך קוספ ןידהב ."אפ . . ןידה ,ן [אקוספ ןדה | 'א שירדד ,יִד שירדו ביתיד ,ן שרד ביתי ,פ [שירד

 יופ [איח | ל ל :מ היל רמא [ופד"ל 'ר ול רמא* | ל גו .,'אוד י'י אפכ .[פ םיוגה- -אסכ* | *א "ד איהה תעב
 ,יִד ךיסולכוא . . יכיראה .פ  [ךיסולכא---יכיראה | ד רמא [רמוא" 6 | יפְד 'ל ,ן אהמתא | ך 'ה אסכ םלשורי ₪
 תועיריו ךלהא . . יביחרה מ יצורפת לאומשו ןימי יכ המל ךיסולכא ילבק ךירתימ יכיראה ייתפא ךלהא םוקמ יביחרה
 ים 'וגו יצרפת לאמשו ןימי יכ יוגו ךלהא . . ינש ,ל יל ['י"ל ךלהא--ינש* | 'א רגו יצורפת . . יכ "וגו ךיתונכשמ
 לאמשו . . יכ המל ךלהא . . יביחרה ד"הח ,ן 'וגו יצורפת לואמשו . . יביחרה ,(םש) י יצורפת . . וגו . . יביחרה
 ויל קחצי---היכרב יר* 8 | ןתנ 'ר | הנוק ןוצר [ונוצר | ן תצרש | אד המש ארקנ ₪ .ןר] [המל 7 | ד וגו יצורפת

 ץראלו םימשל .ן ייד ץראלו ייד םיימשל ו יד ימלועל |ייד--פלועל | יחָו אוה ₪ [ינא | ל יל "אד קחצי . . 'רו
 יז יד ץראלו . . ילמלא ,] [ייד ץראלו---ילוליאש | 1א ץראלו םימשל יד םלועל ,זְד יד ץראלו יד םימשל יד ימלועל 87 יד
 .פ ןיכלוהו ןיחותמ וישכע דע 9 | ם הז רבד ילוליא ,יִד ןכ (י אל ולאש) אלמלאש ,'א ץראלו םימשל יד יתרמא אל אלמלאש

 האב שרפל םלוכו ,ןיעדוי םתא בותכה ןושל וניש יתנייצש תואסריג ראשב םגו ,ןועדת תאזב םש הישע .ועדת הזמ =
 רב שיר ו'ד ר'יוב .הנוי רב לאומש 'ר 5 :ריייוב 'יעו 'וכו ד"הה םכיניב ה"בקה לש ותניכשש דוע ףסונ דבלב סופדה 'יגבו

 תלחק 'מבו ,ס"'ט אניו אייניאו ,אניא םשה רקיעש 'ב ה"כק י"הבמב בתכ ףיזרהמו ,111 דצ גיח א'הגאו ג'חעו היניא >
 ,העטיו וריבח לש 'וכו אלש ידכ רצ לכמ המאו דחאו דחא לכ ןיב חויר תומא עברא 'ג םשו ,הבוח רב שיר שבושמ =
 אהי אלש ידכ דצ לכל המא דחאו דחא לכ ןיב תומא עברא חויר רובו .שייייעו ינכחנ רב שייר 'יגה במ תלהק ימבו =

 ןוכנל אבומ ןכו ל'צכו איהה תעב םש ארקמב .אוהה םויב 8 :ו"'זרהמ 'יפו ני'חעו ללפתמ וריבח לוק עמוש ןהמ דחא
 ירו הירזע ןב רזעלא 'ר ןניסרג רי'יספב .ןנחוי 'ר 4 : ךומסבו ןאכ םינשיה ייכב שבתשנו ,םש ריייספו רייוב בותכה =

 איהה תעב ביתכ אה אריבח לייא 'וכו ע'באר ביתמ 'וכו םיהלא בכר קוספ ןידהב ןיקסע יבתי יוה יעדומה רזעילא
 םש אתקיספב רחא ןונגסבו ,'וכו הל רמוא הי'בקח אלא םילשורי איה תקזחמ רמול רשפא 'וכו םילשוריל וארקו

 אמוחנתב םג 'יעו 'וכו םילשוריל הייבקה בושיכ רמוא דחאהו 'וכו רהה היה קיזחמו רמוא דחא יעדומה אירו ע"באר "=
 אסכ םלשוריל וארקי איהה תעב אקוספ ןידהב קיסע הוחד היחכשאו םש רייוב .ביתי היחכשא :םש ורתי ב"מ " >
 ר'יובו ,נ'חעו יטיש יניב ןכ ףסונ ליייכב .'ר ול רמא 5  :נ'חעו קוספה ןאכ יתמלשה ןכו ,םיוגה לכ הילא ווקנו א
 היכו ,(1י"לב םע ןומה  .ךיפולכא 6 :ו'זרהמ 'יפב 'יעו תשבושמ סופדה 'יגו .ןתוא איה תקזחמו ול רמא "גה |

 לבקו בחרהו ךראה הייבקה לייא יניס רה לע ןכ שרוד אתקיספבו ,היל גייל ר"יובו ,ךיסולכוא וכו יביחרה ר"יפפב
 וכו יביחרה רמוא ארקמה ל"א ר"יוב םיקוספה ואבוה ןכו ,לייכ ןוילגב ףסונ הז םג .'וכו יביתרה 'גש :ךינודא נב

 ילבק םייסמ םשו| ה"יספב אתיל .ןכו ,ריבב רמאמה רקיעמ וניא הז םויפש רשפא זיכבו ,יצורפת לאמשו ןימי וכ"
 שרוד .התצרש 7 :שיייעו יכאלמ ילבק (יתפא םש י'ת יביחרה) יתפא ךראה יניסל רמאש ךרדכ ךיסולכוא
 ןכ .קחצי 'ר םשב היכרב 'ר 8 :'וכו אחא 'ר םשב ןתג בר שירדדכו ה'בקה ןוצר תושעל התצרש ןוצר ןושל ץרא
 ירו אחא .'רו ןתנ 'ר םש 'יסופדבו ,קחצי רישב אחא 'ר אחא רישב ןתנ 'ר ליייכב 'יגה וימפ ןמקלו ,נ"חעו יתחגה
 2 םלוע טוקליה ייגו וז 'יג יפלו .ייד סלועל יתרמאש לייכב 'ג ו'מפ ןמקל ,ייד ץראלו ייד םלועל : קחצי רישב היכרב

 ומלוע תא ה''בקה ארבש ןויכ והבא 'ר רמא ידש לא ינא 'ג םשו ךל ךל במ אמוחנתב עמשמ ןכו ,ץראו םימש ונייה "
 יד םהל רמאש ילוליא תבשל להאכ םחתמיו 'נש םיכלוהו םיחתמנ ויהיש םהל רמאו ץראה תאו םימשה תא ארב - ְי

 סש הגיגחבו ,וכו יד ימלועל יתרמאש אוה ינא םהרבאל ה'בקה ול רמא םיתמה ןיחיש דע םיכלוהו םיחתמנ ויה
 וכו שיקל שיר רמאד ונייהו 'וכו ה"בקה וב רעגש דע 'וכו ךלוהו ביחרמ היה םלועה תא ה'בקה ארבש העשב =

 םיחותמ ל :ו"מפו ןאכ נ"חַעו יד םי מש ל רמאש ירש םש א'רדפבו ,'וכו יד םלועל יתרמאש אוה ינא ידש לא ינא

 י) 41%.

 שא

 ח
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 ו
 -0- וליהכיו -היויירו -רויאח ת\'
 וי ₪ = . ו | ווווווש ו >| = א

 אלמ ךותב אלמ ילכ אהמתא אמש  םקירב אלמ ילכ הנפמ םדא םלועה גהונב :'ונו ןירא יספא לכ
 שעומ קיוחהש ןכימ אלא ,אהמתא רחא םוקמל 'א תאו אהמתא םימב םימ ולוכ םלועה ךכ ,אהמתא

 'ר רמא (י כרבדמב) עלסה ינפ לא להקה תא ןרה
 תא קיוחמ טעומש ןכימ אלא ,אהמתא םש םירמוע לארשי לכו הב היה הנטק הרבכ יפ אולמכ אנינח
 ח תקזחמ השמלש ונפח יכו אנח 'ר רמא (ה ט תומש) םכינפח אלמ םכל וחק התוכדו ,הבורמה
 השמ וקרזו 'תכו ץמקר אוההב ירת ןפחד אוהה .ץמקד אוההל ןפחר אוהה ימד אל .אהמתא םיצמק

 לארשי לכו (הי זכ םש) 'וגו המאב האמ רצחה ךרוא אתפלח רב יסוו ה רמא | התוכרו | תבולמר תא טעומ קיזחחש ןכימ אלא .אהמתא םיצמק הנומש תקזחמ אהמתא השמ ןפוח תאצמ
 לארשי ינב לא הי רמאיו התוכרו .הבורמה תא קיוחמ טעימש ןכימ אלא .אהפתא םש םירמזע

 ןנבר .ןורא ידב ןיב ןכמ ןיב ןפקז רמא אנוה 'ר (ט ג עט הגה ושונ ? א 4 וואו ייי . . ר י לב כמ - יור יתרו וו ו
 . , ו=- - | - ו. ,'ע יס סט סמוסנס ,ע"כ "ס םקס במ ספוחנת יע ₪ ט יש יפ סבר לרקו ד" זעכ ג בלי ,יז .םכ .סוכלי 1

 - - ו,0תש - י - > ש"'ע . י> םדנש "פט 9- :'3 ד ככ סיעשי יכיכמ קלי ₪0 17 רכ סרסו תתוחנת 0 ים סם יפ תותש יט 80 10 הם ט יפ תכנה רנדננ

 יח תורי

 ] וק < - , - ב ה םלוע "פד אמש | אמש אהמתא | | ןקיר ילכ 1 תב .ןפ יור ורב ךותב !םהורב ו ור ו ₪ 1 0 ריי ר .- - - *\ חורה חור --ןר

 1 ו א קה א 6 רז" ר יו חוח % ד ל ייפ [ךכ | ( (דומסב ןכו יויאפד הכי .תיוה = .
 א א -- |ן- . 5 \ ו ב ונ ל 2 אכ - י ו

 קיזחהש | (םש) א 'ל אלא | פ | - עשוהי) יש יל ולוב - -% וה ו ₪ - .--
- 

. , 

 / 52 טעומתש ה טעוממ אתד תלהק שרדמב הוהנתיא ימנ ןהלוכו וח ,הווווייהו ות 0 "ריו - + יוסהרורו
 גיור . . שוו ק 4 ו 2 ₪ + התוהת | ידו | יוחהר- וע 4 יח יש הוז 6

 גו ו ןל ואו אכ . ו ,9 כ - ב א

 ו 7-7 4 \ 4 ו ו ווי > כיב 6 א םש 2יוורווש . ןווו= ;יוווש ₪ שו|יש ש₪] והמ פ 2 רזורזו וררוו % '< -% % וא 5 רוודרו' יש טצעוממ פיזחתש 9% - יורה  וייוויו-רוו - . - הוריה  אירווריא -
 \ ו:ןש וש ויכשו . -2- י- ₪₪ייורחו וו קר = הררית תהרוחה ופ ררוחוו 1%% היויפח ל ויפוח .₪- 6

 ך תקזוחמ התיה תם ןהקח א | ונפ א | אכלו נ תווכ 4 תור "הוו

 - - 1 9 - - .ן [אוההב | (םש) י ןירת .] יירת | * אוההד תרה אחמתא( ריפ תעמשב רח תעמל ב ב תוט| )הורה 5 וורת יו שוחהה י ה אחוהא

 ? אהמתא ]ו +. < וינפה כ 0- הכפ) | ₪ נפ םש א אצמנ יפד אוההכ י א ור רי , % וויפח ית ייפתח  \א'" ה הי" היתוח תו \ +8 0%

 ו , -' - כ א 5 בט \ מ היתווכרו 1 (םש) . כיזחמ טעומש +י טטוממ קיזחהש יסד - יוטחוהא ת תנוטפפה " מ ב ₪
 ו -;ה-- | -;- הק וווו= (םש) א | ₪ -;עו-- 5 אהמהא וש ב 04 יריב ב רב יריוויר'ר . ההווויו היות דוא )| *א* | הרוס רר ה ייווודרוא יא 35 טרויה ן

 , \ 2 . 58 [ןוחא.| (ךומפב ןכו) ם (פש) יופד -- ינש [ידב | מ'א אנוה בר | ל וגו [ןִד רגו הנה 5 5 ירש | (חוטהתה ור רוא)| ייפ 9 [ודה :ףו לר ] )

 - --7- / ו אחא / א סיב אמו ווי ב אמ אני ב ברב אמ 5 אמה היווה - - י-- רשיד - 1ן\ו ך-/ר 9₪₪ 2- זומיס ו .ו- ויויח רק *" -הרויח יא =

 (םש') א ןינב 5 ס רב נו רצ | יו [וכמס בשיח אבטחה רד תו%| לש וירה | 5 הרדה מא הרול ' ודה 4

 רצכל אה םישח ךרדש ןליו ה"ד 'א 'ג הרוגמ תופסותה ובתכ רבכ ארייו ם - -ו- רו
 רב תאו בותכה .שרדב רייוב אבומ רמאמה לכו מב רצ ליעל 'וע .םלועה גהונכ -ו הרדוה - :

 . : , רטוא תאו :אוביר םישש לארשו לכ רזעלא 'ר רמא םש לוחתמ וכח ארהה| דטמ רתא התפ רא כ רחדה חרווה
 רצחה "ףראתחווכדו שרדה רחא 'וכו וליהקיו התווכדו שרדה איבהו ארקמב םיק ו - וכו -7ו-- תוו'ש ה -וכ ו-80 = וו- 2 ,י0 עווכ ₪ הומ 2 כ רחא הו אלא - תחת רא רי םו'רו יתויר יורו הוט יוחסו חהתוירה הרוריוח א כ ייטטדוכ הרוח הי הרוויח רוחו היפ 1 /

 - : - - . נגסס .רכו אהמתא אמש : 4 דצ ליעל י'מב 'יעו וכו םיפופצ םידמוע הטמלש רמאמהל וא רכו תלחתמ יי ] -- 2 ל"א  םדוקה רמאמל ותנווכ תלהק שררמב שימו .םש ר'יו לע זמר 'וכו והנתיא ימנ וחלוכו 2
 : ליעלו ,אהמתא םוצמק הנומש וכו אהמתא השמ ןפ תאצמנ 5 אהמתא תרמב רכה דורה --- " אר ₪ . תיוה ו. ותות | תונטו\< הדו - 0 ז

 - ת רוטצ ףרו תודדותה ו ורו 12 חצ | פ וטחרו
 , 1 ו - עא ה-3 30000 04080ו |ו= ש! 4 וב ו ₪ -ו

 ִר אהמתא 5חמנו ןכלה ידוע בותכ לייכב .דחא םוקמל
 ןיי וואו - יי וי. ₪ / . |

 סוספה יתמלשה ןכ .רכו ב תא : :.סט רב -- רי . . תרת ₪םף )
 וכ - 7₪ש טיר טחט חוחיי דמוע -בוחיפו --
 עו וכו דחא אלא חהילע וע לארש כ
 לכש דמלמ םש ר"דמבו אמוהנת ישרדמב רחא

 א'הגאו 'ב גי'ע י"חבמו 6 דצ ליעלו ג"חעו הנוה אנוה אינו הנוח רירו רייובו .היוח "ו. לי הנח יר יד א'י'כ זיפ חטוס 'שורי ןכו :אנוח 'ר ל דתאו דהא
 [ והחב סונש יפ לטונ ודו רכ אלממו ןפוחש דצ ג"יתו 182 דצ בח

 ו- ו-- 1 כ'ש4'20י - -\)- - > = .. . תחא -ו- -- אלמ 5 אמוי ייעו םיצמק רוי רו" תוותח יורה = 4

 ןידה ו ןיפחד ןידה םש ר וובו םיצמקכ הנומשכ הגוכנה יתוע שלש תפוח 'וכ וצמוס
 1 - / . - -- - = ; - איינמ ח ו םי .ןכימ אלא 7 - :'ת הם תומש הו שרופ ע יעו ירו . ויתוה הוררא

 - הלא תו כ יח ורקיו שימכ .םש םידמוע לארשי לכו 8 :יוכו אלא םש ןירמוע לארשי לכו ךומסב ןכו וכ אלא עטיק

 לי ךמסנ דחאש ןדימעז יפש ןכמסו ייתוחה וחיו רימעח פרז דעומ לתא התפ לא להקה הרעה לב

 - . (ןקלסו ןקלצו תואסריגה ו: רצ ןכו) ןרמצ אוחו (] ארו) ןדמפ וגה ו /דבו .ש שר רחב ועו וריבה
 מ"לב םגו ,רקב דמצ לש (וידב ה כ) ןינועכ תוגוז םידימצ םידימצ ןיסנכנ רכו רמציו .ג"כ 'יס כיפ רימבב ושרדש ומב ,

 ו ו . - - / = = = ,הידי לע םידימצכ דמציו (רשוקמו .קובד 'יפו) ותכאלמב דימצ םדאב א"ד שו ,ם וב 4
 ןדרמצ שרפמ ייכ ר''ב ייפבו .ןרשק ןדמצ שרפל ןאכ ןינעה ןמ וניאו .'א ר'ס | ןםווכ הפ הדב ב מ אמוחנת רעו / ; = וחייו - - רופ- יהיו ייושי , יכר = =

 וו. ? והבהו ---7 ו 38ן- =, ְט 5 - ןיבשוי ם םלו רוחבה לצא רוהבחו והומכש ןכו ורבח לצא ןכזה וליג ןב 0 רחא|ו רחא לכ ,

 הילה הייר ,ןימצמוצמ ןיפופצ ןודמוע שוגי ןושל ושוה והר .עמשמו םיבשוי ויה קחודב
 / אמ חח יר ייגה םש ר"יובו ,א"אב אבומ ןכו רקב דמצ ומכ ול יוארה לצא דהאו רחא לכ
 !ו - ו \ \ :ןמצמצ א"ד ןכמס א'ד זדיוצ איד עמוק ןאכ טוקליבו .'וכו ןמצמיצ רמא אברו ןוראה ידב
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 'ונו וחכב ץרא השוע אכהמ הל יתיימ 'מוחנת 'ר ,(אי חכ בויא) שביח תורהנ יכבמ ה'ה יכבב 4
 עמשנ המרב לוק רמא תאד ךיה יכב אלא לוק ןיאו (גי בי י הימיי) ['ונ םימ ןומה ותחת לוקל]
 ה לארשי ינפל ערקיש םיה םע ה'כקה הנתיה ןיאנת ןתנוי 'ר רמא :(די אל םש) םירורמת יכב יהנ
 םיה םע אל רזעלא ןב הימרי 'ר רמא ,ואנתל (זכ די תומש) ונתיאל רקב תונפל םיה בשיו היה
 6 םאבצ לכו םימש וטנ ידי ינא היה תישארב ימי תששב ארכנש לכ םע אלא ה"בקה הנתה רבלב
 'ונו םימשה וניזאה השמ ינפל וקתתשיש םימשה תאו ערקיש םיה תא יתיוצ (בי המ היעשי) יתיוצ

 תא ולכלכיש םיברועה תא יתיוצ .עשוהי ינפל ודמעיש חריה תאו שמשה תא יתיוצ .(א בל םירבד) =
 תא ,לאינרל וקיזי אלש תויראה תא יתיוצ ,הירזעו לאשימ היננחל קיזי אלש רואה תא יתיוצ ,והילא
 ו ה"בקה רזג םלועה תיירב תליחתמ רזעל 'ר רמא :הנוי תא אקיש גרה תא ,לאקזחי ינפל וחתפיש םימשה
 .10רודב רחא םימעפ 'ב (וט חה סומע) םיה ימל ארוקה המל יונו םימשה תחתמ םימה ווקי רמאו
 וינפלמ ואריש ליבשב השעש המ לכ (די ג תלהק) השע םיהלאהו הגלפה רודב דחאו שונא

 ואריתיו הנידמה ינב ותוא ואריש ידכ הפיקהו השק ןוינל ךלמה חלש ךלמב הדרמש הנידמל ,(סש טש)
 י"ימ וארייו ליבשב (ז גל םילהת) תומוהת תורצואב ןתונ םיה ימ דנכ םנוכ המל ךכ  ,וינפמ =

 | יי.

+ 

 סיכנד 9 :ןנוכ עכדע ,'ו 'יק 6'כפ סנכ פונט ייעו ,י"'כ ע"פ יכיכע 'קלי ,ס"כ יכ .עטוסי 'קלי ,זי'לכו ד'יככ 'כ סועש 'קלי 4
 :'פ כ ו'פ סילקט יטוכי 'יעו ,נ"כפ ןעקל יייכ עפ יכיכמ 'קלי 10 = :(דיי 'ג) לכ יכ יפעדי 'פ םלסק טכדפ ,'3 'יס י"פ בכ

 [יפ םירורמת--יהנ* 8 | ל יל ,י!א םימשב סימ ..לוקל [ך 'וגו---.לוקל* 2 | ך אכה ןמ .'אפ [אכהמ | ך היכבב [יכבבט 1 <
 (עשוהי) ו לארשי יינב ינפל | ערקנ אהיש | ף הנתהש ,ד הגתה | 'א יאנת ,ןפ םיאנת | ד ןנחוי [ןתנוי' | ך יל ,ל יוגו
 הי'בקה הנתהש 'יאגתל ואנתל ,יד ומע הגתהש ןיאנתל ,(עשוהי) י [ואנתל | ְך יל רקב תונפל 4 | (ךומסב ןכו) "א לארשיל
 יל ווקי םימה ווקי ביתכו ₪ .₪ ומע ה'בקה הנתהש יאנתל ,'א ומע ה''בה הנתהש ואנתל אלא וגתיאל ירקית לא ,מְ] ומע
 םאבצ לכו | ₪ השעמ לכ ,(תומש) יאו ימי תששמ ארבנש המ לכ 5 | (תומש) ו םהב תושעל דיתע ינאש המ םימה
 [ערקיש | ל יל [תא** 6 | ןְד יתיוצ םאבצ (ָך לכ) לכו םימש . . ירימ ל םימש וטנ ידימ יי'אָפ /[יתיוצ
 | י'אפְד ץראה תאו םימשה תא יתיוצ [םימשה תאו | (תומש) יִחְופְד לארשי ינפל (ןד ערקנ אהיש) .ערקיש

 [י'אְוְד םיברועה תא* | מ (תומש) יִופ ןוליא קמעב חריו םוד . . ינש .(עשוהי)י  םוד ןועבגב שמש ינש .-. [עשוהי 7

 סחל ול . . ינש ,(עשוהי) ו םחל ול . .ינש ,ָך יוגו ול םיאיבמ 'יברועהו ינש ., [והילא 8 | 5 םיברועל ,ל םיברועה
 חירו ינש - [הירזעו | (עשוהי) י'א היננח תא | קיזת | (תומש)י םש ךלכלכל יתיוצ םיברועהו ינש :פ 'וגו רשבו
 אלו אתוירא םופ רגסו היכאלמ חלש יהלא ינש ₪ .(םש) יופ [(ְד לאינד תא) לאינדל | מ'א ןוהב תדע אל רונ

 | ('אפ לאקזחיל) ך לוקל ,י] [ינפל 9 | י'אְוְד -. יתיוצ [םימשה תא | מ יוכו אתוירא . . . ינש ,'א ינולבח =
 [גדה תא | מ (עשוהי)יאָ] םיהלא תוארמ תא האראו םימשה . .ינש ,ָתְד םימשה וחתפנ 'נש -. ,(תומש)י [לאקזחי =

 | 'א השביה לא הנוי . . ינש יד הנוי תא אקיו גדל יי רמאיו ינש - :פ [הנוי | (תומש) יפ איקהל ,אןאיקיש | =. יתיוצ
 מפ [דחא | ינש | ןְֶד םיה ימל ארוקה םיה מא םכפשיו םיה .פ [םיה 10 | אפ יל היבקה | םלוע לש ותיירב |

 .ןְך - לובשב ,ָפ [םיהלאהו | ך שונא :מ'אופ [הגלפה | ך תחאו | ך לובמה .מאופ [שונא 11 | ןך תחא =
 . וינפלמ [הנידמה--ותוא | אְוְד -. לשמ ,פ [הנידמל 12 | ם'אפד יל :ן [ליבשב השעש המ לכ | מ'א המל =

 .פ המל הי'בקה ךכ ['אוד ךכ* 18 | מ'אפ יל ,ן . .וארייו ,ד וינפלמ וארייתיו | 'א ריעה ינב ןתוא וינפלמ מ הנידמה
 | ם ורוגי ונממ ץרא יספא לכ י'י תא ואריו ,'אָד ץראה לכ . . ('א וארי) ,ארייו .ן [ץרא יספא לכ--וארייו | ל 5 =

 םילהת 'מב אתיל ןכו יריכמ 'קליו י"כ לכב אתילו יוכו הלע ןל רמאש העשב יוכו ולוק השענ דוע הז רמאמ ינפל אצמנ =
 העשב גיהנמ רוטיטימ השמל רוטיטימ השענ הייבקה לש ולוק 'יפש ר''ב 'יפב ינשה שוריפמ םש ףסונש ל''גו ר'יספו =

 רקב תונפל וכו ערקנ אהיש םשו ,טי'כפ בח נ'מב אבומ ןכו .ןתנוי 'ר רמא 8  :חילש 'יפ וניזאה ירפס ייעו ,'ףכו =
 : נ'חעו ומע .הנתהש יאגתל ונתיאל 'וכו ערקנ אהיש 'וכו הגתה יאנת ןנחוי ר"א איבה ולכיו יפ ק"דרו הנתואל
 רפקה רזעלא רי'א 'ג םש רימשבו ,דחא םוקמ לא םימה ווקיש םלוע לש ותיירב תליחתמ רזגש פ"עא .הנתה ןיאנת

 רמאיו ביתכ המ הרותה הלחתמ תארק אל ה"'בקה ל"א 'וכו השבי תישענ םיה ןיאש תרמא ךכ אל השמ ול רמא = =
 ,'וכו ומע יתינתהש ואנתל וגתיאל 'וכו ,בשיו ינש וערוק ינאש הלחתמ ומע יתינתהש אוה ינא םימה ווקי םיחלא
 ,'וכו ווקי .ביתכו טוקליה 'יגכו ,16 דצ ליעל י"מב ייעו ןכ 'יגה א'יכבו ,ואנתל אלא ונתיאל ירקת לא ונתיאל שרודו

 : גיחעו ארבנש המ לכ םע ג"'מבו ,ק"דרב אבומ ןכו .ארבנש לכ םע 5 :י'כ ר"'ב 'יפב םימה יל ווקי 88 דצ ליעל שרפמ |
 נ'מב םג אתילו ףסונ שוריפ אוה 'וכו וטג ידימ ייגהו ,יתיוצ םאבצ לכו םימש וטנ ידי ינאש העשב .וטנ ידי ינא
 שמשה תא 'וכו םימשה תא יתיוצ איבה אלו רציק םשו ,נימב הכו .ערקיש םיה תא 6 : כ'מב םג ייעו םש קיידרבו = =

 אל ק"דרבו נ"מב םגו ,םימשה תא יתיוצ םש טימשהו ,השמ ינפל ערקיש םיה תא 'יגה ק"דרבו ,'וכו םיברועה תא וכו
 תרחואמ הפסוה ןהו ,יריכמ 'קליו א"יכב קר ואבוה תויראה לעו רואה לע הייארל םיקוספהו ,ללכ םיקופפה ואבוה
 המלו ,ץראה ינפ לע םכפשיו קוספה ףוסו .םיה ימל ארוקה 10 :נ"חעו קיזת אלש 'ג קיידרבו ניימב ,קיזי אלש 8 - :לי'גכ
 השעי רשא לכ יכ יתעדי לע תז שרד אבומ תלהק 'מו רידבו ,וינפלמ וארייש ליבשב ינשמו ,ץראה לע וכפשיש רזגו רזח

 .השביה הארתו המל ךכ לכו 'וכו ווקי רמאנ 'יגה תלהק ימבו וינפלמ ואריש השע םיהלאהו 'וכו םלועל היחי אוה םיהלאה =
 ונינפלש 'יגה הנוכנו יתנייצש ומכ סומעב 'וכו ארוקה בותכ .םימעפ 'ב :ל"דר ייחב 'יעו הארי ןושל הארתו שרודש רשפאו

 הגלפה רודב דחאו שונא רודב דחא אציש םימעפ ינש דגנכ םש ימלשוריב ה'יכו ,הגלפה רודב דחַאו שונא רודב דחא =
 וארייו ליבשב 18 :םש עשותי 'קליה יג יפל רירב ה'כו ,וינפמ ואריתיו 12 :  82 דצו 80 דצ ליעלו ויזרהמ ייפב 'ועו
 םינשיה י'כבו ,ץרא יספא לכ ותוא וארייו יח זיס םשו ,ל"צכו ץראה לכ י'ימ וארי* 'ח קופפ םש ארקמב ,'וכו
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 יר אמי ךרהל רמא אנוה 'ר/ תינלפ יווזלו ןלפ ךודל רמא אנהכ רב אבא 'ר ,םיה ךרר רמא יול 'ר
 דע תאבה רמא תאד ךיה םיה םטלק רמוא רזעילא 'ר  ,םי הסכידל םי אסכידל רמא היננח ןב עשוהי
 'ר רמא ,ונולכק ונא םיככורמ ,ונולכק ונא םיכד ןירמא ןינבר .אמיד ןיטולק דע (וט חל בויא) םי יכבנ
 םירה ולעי ה'ה סוניקואל ועינהש דע תומוהת םידרויו םירה םילוע ויה םימה הימחנ 'רב עשוהי

 רמא ,סוניקוא הז .םהל תרסי םוקמ הז יא (ח רק םילהת) םהל תדסי הז םוקמ לא תועקב ודרי5ד
 | םימה לע ןורטממ השענ ה"בקהלש ולוק אמוז ןבו יאזע ןב ןונכ םישרוד ןהש תושוררה ןמ שי יול 'ר
 אלא םינותחתה ןמ םינוילעה םימה ושרפ אל היכרב 'ר רמא :(ג טכ פש) םימה לע י'י לוק היה

 סילספ 'קלי 7: 9" ים עיכ | סט יכיכע 'קלי 6 :'ס "ים ד"ק סילסס טכדע 6- :עייכ "יס  ד''ק סילסס יכיכע יקי 4
 :םוכנדלס פכשע שכדע שיכ ,ןכוכ שכדע ,ז"י "5 םיטסלנד סבכ לדס ייעו ,ו'טקסס יכ נויס 'קלי ,סט
 אתכוהל .₪ 'לפ אתכודל .] תינלפ הכודל | יפָד םי ךרד םי ךרד ן סיה ךרד סטיה ךרד ,שא [םיה ךוד 1
 () יווא לגלג ,יָד תינלפ אלגלג תינולפ תיוזלו .ש ןלפ . . .ם 'לפ תיוזלו | י אינלפ . . .ש ןלפ . . ,ך תינולפ
 / םי הסכודל | יִוָד ינינח (י ןב) רב 2 | י 'רו הדוהי ₪ [ר | ןְִד אמי ךדהל ₪ ,י'א [אמי ךדהל | [ן תינלפ
 ; אד רזעלא .י [רזעילא | י םי םסכודל .'א םיאסכודל ,ך םיאסכידל םיאסכידל , םי אסכודל םי אסכודל ,] םי הסכודל
 | 'א ירמא | ןד ןנד :י'א [ןינבר | י אלטק .'א ןיטילק 8 | ך ןטלק יאו [פטלק | 'ִאְוְד רמא ,י [רמוא | ן רזעל
  ונילבק | ך סינכודמ ,ן ןיד | ,ו'א [םיככודמ | יאו יל ונולכק | ד םיכוד /'א םה םיכד ,י] [ונא םיכד
 ---לא* | ןל תומוהת [י'אפ תועקב* 5 | מי'ַא תועקב [תומוהת | מ וללה =. [םימה | מפ ןמחנ רב 4 | 'א ונלבק

 םלועה לכמ הובג סונייקוא והבא 'ר שרד = ,]סונייקוא .מ'אָפ סונאיקוא .י [סוניקוא | ןַפ הזיא | - וגו [מָו םהל

 = ימואופ [אמוז ןבו | ן ןיגב | 'א ןיד ,מפְד םינשרדה ,] [תושורדה 6 | ך םיתוש םה וימימ ולוכ םלועה לכו ולוכ

 1 לש ולוק השענ מופ [השענ--ולוק | ְך םירבעה רה לא הלע ול ימאש העשב השמל ןורטטימ הי'בקה לש ולוק השענ
 | מ ןוטרטמ .פ ןורטמ . ןיריטסמ ,ן ןירוטסימ ,ך רוטטימ "ל רוטטמ ,'אָד ןורטטימ | א השענ ה"'בהש ,'ך היבקה
 | (יילהת) ך יינוילעה ןמ 'ינותחתה | 'אְד ושריפ .ןַח ושרפ 71

 ךוד ןוקירטונ (ארקמב ער ול ןיאש) םיכד ןאכ ושרדש רתוי ןבומ םיכוד הביתה תביתכ י'פעו ,ןשקוי ט"ק יר ,ןטקוי
 ריייספב ה"'כו ןושלה לופכל ךירצ ןיאו .םי ךרד שיירה תעלבהב סי ךוד שרוד .םיה ךרד 1 :יכה רמו יכח רמא רמ ,םי
 בימ 'ב חי תוכרב ןלפ ךודב אתיא ןכו) סוקמ ךוד ר"אלמ םי ךוד שרוד כ"באר .ןלפ ךודל :םי ךרד םיכד והמ
 לגו לג לכ תינלפ יווזלו ןלפ ךודל ןשרפמו םי םוקמ | ('ג ךד 'ע ךורעה יג יפל  'ב ג"ע ב"'ב ןלפ ךודל ,'א גיימ יב
 אנוה 'ר ייגת םיסופד ראשב םשו ,ןלפ ךודל ל"צו ,ןלפ ךדהל ןלפ ךדהל םש םילהת 'מבו ,ןל דחוימה םוקמל ךלי
 ,522 דצ א'ח ל'תמע ייעו ימלשוריה ןונגס יפל קיודמ תינלפ יווזלו ל"'יכב ןושלהו ,נ'חבו שייייעו ןלפ אתכודל אנשיל קיפמ
 ומכ) םיה הז םי ךד שרוד .אמי ךדהל : 'הז ןיא ס'מב, ןייצ א'בא שרדמב םגו ,רתוימ אוהו תינלפ אלגלג דוע ףסונ 'יסופדבו
 אמי ךדהל וכליש רמא הייבקה (אדה ןידה ןמכ ךדה הזימרה א'הב ןאכו ,תאז ץמקב ךדו הז ירצב ךד ארזעבש םוגרתב 'יפש
 תובית יתשב ליייכב ה''כ וכו םי אסכידל 2 :ונינפלש 'יגה יפל לופכ וגיא ןושלה הז שרדב םגו ,סוניקואל םיה הזל
 םיכוד כ'ג שרוד חי'בירו ,טוקליו א'יכ 'יג 'יעו רתוימ דחא ןושלש לנו ,א'הב םעפו ף"לאב םעפ  לופכ ןושלבו
 הנוכנה ייגש ל"'נ תואסריגה בורו םי ךוד םיכוד שרדה יפלו ,תשבושמ .תחא הביתב א'יכו סופדה ייגו .םי ךד ןוקירטונ

 . :תורהנה ימ לבקל ןכומ סוקמ ןאכ השוריפש הארנו דוע ררבוה אל הלמה ןורתפו ,ת"ילדה רחא ו"יוב אפכודל
 חתפ םי לש רשל ול רמא םלועה תא ה'בקה ארבש העשב םש ר'מבו תקח שיו אמוחנת ישרדמב ושרדש ומכו
 ינש םיח ןלביק ךכו ןכרדו ןשבכ יוכו השע המ (םש בי'ב 'יעו) 'וכו וגרהו וב טעב 'וכו תישארב ימימ לכ עלבו ךיפ
 שי תחאו תחא לכ ואל ל"א ןיחולמב ןיקותמה ימימ וברעתי ןכ םא ע"שבר םיה ול רמא 'וכו ץרא יתמב לע ךרודו
 תמכ תחא לע לודגה םיה 'וכו המו 'וכו ןהימימ ןיברעתמ ןיאש לודג המית הזש רמאת םאו וכו ומצע ינפב רצוא ול
 ,('א איי) ךמחל חלש פו ('ז 'א) םילחנה לכ 'פ תלהק שרדמו יט 'יס ג'יפ ןמקל תודגאה םג 'יעו ,(םש ב''מ ת"'מ) המכו
 ייעו ,םיח ימב ןיברעתמ ןהימימ ןיאש סוקמל םיה רצואל וכלי תורהנה הי'בקח רמאש ןאכ שרדה תנווכ כ''ג היהיו
 ייפש דיפ ריספב ('ינמסוכד ומכ תואסריגה שובישב םיאסכיד וא םי אסכיד שרפל קחודו .187 דצ א'ח ת"הגא
 שרפמ טייכ ר"ב 'יפבו ,ןאכ רווחמ וניא הז 'יפו ,"הוקמ, הסכיד שרפמ ליכ ןוילגב םגו  ,םימ הוקמו הכירב
 יפל הלטב ןמסכד 'ע ךירעמה תהימתו) סוכוד ישל טשפומ םש אסכוד ותסריגלו ,(?סוכוד ןושל םיה תלשממל םי תסכודל
 תועמשמש ,ל"'נה הדגאב ושררש ומכו םיה רשל םי אסכודל שרפמ וניא םעט בוטבו (םיאסכוךל םי 'סכודל תואסריגה
 ,ןלפ תוכלמל ךומסה .םיה דצל םי אסכודל שרפמ ר''פדב ר"'ב 'יפב ינשה 'יפבו וכלי םוקמ הזיאל ליזינ ןהל ןאכ שרדה
 'ז יישרו בתכ תייפיבו ,(םי אסכודל םי אסכודל אבומ א'אבו ,םיאסכודל םיאסכודל 'ג םשו) יישר םשב ג'יר איבה ןכו
 וא א'ר םגרתו םי יכבנ דע תאבה הישזו וויקמעמב ועקתשנ ןהו תישארב ימימ תא טלק םיה רמאו י'ר לע קולחל אלא םיכד שרפל אב אל א'רש ל'נ .םיה םטלק :807 דצ ווארטסאי ע"עו ןוי תוכלמ דצל םיִה דצל 'וניקוא הז םיאסכידל שריפ
 ךוד ישל םיכד ישרד ןינבר .ונא םיכד 8 : 546 דצ סיורק לצא פעל םג ייעו ,אמיד ןיטולק דע וינפל םגרותמ היהש
 ייפ ןכו נא םיצצורמו םירבושמ םיככודמו םיכד ורמא םימה ("םיכד היב ירקו ,ןוקירטונ אלו  אוה םיבר 'של םיכדו ,ךכד
 םילהת ימבו ,נ"חעו םיהל ונלבק וא םיה ימל ונולבק ורמאו (ןכד ךד 'א ךוד 'ע ל"תמע 'יעו) סופדה 'יגב םינכודמ
 ,'וכו רמוא איר וכו רמא חי'ביר םש גילו ,ונולבק ונא ןיככודמ םיכד ןהכה עשוהי ר"א םיסופד ראשב םש
 םתא םיה ימל ורמא סוכוד י'של ת''פיב 'יפ ונולבק םיכוד סופדה 'יגו ,םישק ןירוסיב ןאכדמ ינא םיכד שרדה ,םש
 והבא 'ר שרד 'יסופדב ףסונה רמאמה ןאכ אתיל טוקליו י'כ לכב  .סוניקוא הז 5 :תשבושמ "יגהו .ונולבק םירשה
 תושורד א'יכ רי'ב 'יפב 'ג ןכו ,4 דצ ליעל י'מב 'יעו ,םינשרדה .תושורדה 6 :'ב יט תינעתו גיכפ ןמקל 'יעו 'וכו
 יול יר ריייספבו רכו יאזע 'ר םשב היכרב רי'א 'ה 'יס ג'צ םילהת 'מבו ,םינשרד תושורד ר''פדבו ,םינשרוד שרפמו
 ימבו ,(ריילו ייל אוהו ךרד הרומ ןאכ (דיויב םהינש וא) רוטטמ ןורטטמ 'יפו 5 .ןורטטמ השענ :'וכו ולוק רמא
 םשב איבה םשו ביי בי תומש ן'במר 'יעו ,םהל רטרטמ היה ר''יספבו ,םהינפל (רטרטמ) רוטטמ היה םש םילהת
 ,יוכו רוטטמ תושעל דיתע ינא ירהש המתת לאו ךלש ןורטטמ ינא ךל תפכיא יא 'וכו יתוליחה האר וגדמליה
 םיסופרבו ,881 דצ ב''חו 250 דצ א''ח סיורק דוע 'יעו 'וכו ךלש (רוטטמ) רוטטימ ינא 'ג םשו רטטמ 'ע ךורעב םג אבומו

 3) 0666 ?) 006% *) םיֶּבָד. *) עְמזאזשק, 00

 יי ישו ישוקרי
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 ב תוחנומו תוחופנ תודונ רשע לשמ ,אהמתא רחא םוקמל 'מא תאו םימב םימ םלועה לכ 'א היכרב 'רו ןרוי 'ר
 ימ לכ היבקה ךרד ךכ ,תויוזב ןקלוצו ןחור איצומו ןריתמ ,ןהל השוע אוה המ ,ןמוקמל ךלמה ךרצ ןילקרטב
 רמואו (וט בי בויא) ץרא וכפהיו םחלשיו ושביו םימב רצעי ןה .ה'ה סוניקואב ןקלצו תישארב
 ןיספיליק השענו ךלנ ולאל וליא םירמוא ויה םימה יול 'ר רמא ,(ה טפש) םי יתומב לע ךרודו
 6 (סש פש) םיכוד תורהנ ואשי רמא ,ליוינ ןהל ןירמא (ג גצ םילהת) 'ונו תורהנ ואשנ ה"ה ה"בקהלש

 /'3 'יעו ,('3 ב/50) 65 ספסוס יתבכ ססקיספ ,ס''פ 5/'כדפ ,'פ כ ג/5. סילקס םלדע ,סש .סילספ יקי 1 זפכ .טוקני 1
 :נ/יכ יס ד/'טפ .סנכ סועע ,'ג ייפ סלט ייס .סעוסנפ ,3'כ "| ס"יפ סבכ לבדעב ,'ס 'יפ סקס סעומנפו 3/'ע סעוסנס ,'ב דע
 :סט סילספ 'קלי 4
 םשב = [היכרב | (םש) יופ 'ר | 1א ליביר רישב ,(םש) י] יול רב ןדוי יר םשב ,פְד יול 'ר םשב ₪ [ןדוי יר 1

 ₪ (םש) + [םלעה | ךרמא | 1א שירשב ןדוי רישב ,ןדך ןועמש (ן רב) ריב ןדוי 'ר םשב ,(םש) יש ןדוי 'ר
 יופ [ושע | י'אְד םוקמ לא :ןפ [םוקמל | ך רמא ,'אפד רמוא ,י תרמא | ןך םשהו ,ך התאו | 'אופך ולוכ
 | ח ןיחנומו .י'אְד תוחנומ .(םש) יִופ [תוחנומו | (םש) י םיחופנ תודאנ | א הרשעל ,(םש) י הרשע .יָד רשעל

 | (םש) י איצוהו | י ןריתה | (םש) ו ךלמה .. .'א חשע המ | י'אְד ךרצנ ,(םש) י ךירצ :חיפ [ךוצ | יד יילקירטב 9

 .ך תחא . . :פ תיוזב ,ן תיווזב | (םש) י ןקלפסו :] ןקלסמ .'יאְד ןקלסמו .פ ןקנצו .ח [ןקלוצו | פד ןחוה תא
 ,יִד ןקליפו :פ ןקנצו 8 | 'א לטנ הי'בה .ך לע . . ךרד :יופ |לכ--ךרד | 'א דחא דצל ,י תחא . . .(םש) + תיוזל
 ,ן איה אדה | ך סונייקוא םיב ;(םש) יניקואל אפ 'נאיקואב .ן ייקואב .זָך [סוניקואב | (םש) י'ִאָוְזְה ןקלסו

 ,5%) ןיספילק | ופְד יתמב .י'אזְ [יתומב | ל ךרוד [ךרודו** 4 | (סש) יד ל :י'אפ [רמואו | יפי ד"הה

 ,ל 'א [ן ןירמא* | יפד דייהה | יא היבקהל יעופ [היבקח לש 5 | יוד 'יסוליק ,'א ןיסולק ,?"ךע ןיסוולק ,פ םיספלק

 | דל .'ואופ םיכד תורהנ ואשי | ייאפד יל /ן רמוא ,ל יא [רמא* | 'יאפד ל ,ן לזינ ל ליזינ ןאל | 'יאפְד יל

 ןהב ובשיש ןתוא ואביו שריפ כ'מַכְו .ןמוקמב םימה ודמעיו ולא ונפי איבה ייחב 'רו ,ןמוקמב םימה ואביו הגומ
 ד"הה היהש תומכל םלועה רוזחי ה'בקה רמא העש .התואב םייסמ ר''כיאבו ,םיסופד תצקמב ופיסוה ןכו םדוקמ
 לכב .'א היכרב 'רו ןדוי 'ר 1  :'וכו ןיטלפה רוזחת ךלמה רמא העש התואב םש לשמה ףוסב ןכו ,'וכו םשגה יהיו
 לכו וגו םימה .ווקי םיהלא רמאיו לע תושרדה ךשמה אוהו 'יסופדב ףסונש "דחא םוקמ לא, ןויצה אתיל טוקליו ייכ
 םימה ןוקי הרובגה יפמ אצוי רובדה היהשכ רמאמה ןונגס םשו ,ג''צ םילהת ימב 'וכו השענ ה'בקה לש ולוק דע .ןינעה
 ווקנ .אלש דעו יוכו ה'בקה ןהב רעגש דע הלחתבכ ץראה תוסכל ולעו 'וכו ןלגלגתנ םימהו 'וכו ץראה תוצקמ ולע
 'ר םשב היכרב 'ר םימה ןתוא וכלה ןכיהלו (םש א'רדפב 'יעו) 'וכו ץראל תחתמש 'וכו תומוהתה וארכנ םימה
 העשבו ןילקרטה תא תואלממ תוחופנ ןהש תודונה 'וכו תורעק יתשל רמא םולש ריב הדוהי 'רו יול ןב ןדוי
 האציו ןהילע .שבכ ה/בקה השע המ םימב םימ אלמ םלועה לכ היה ךכ דחא םוקמל תונפנ ןה ןהמ אצוי תורהש
 רמא יול 'ר וכלה .ןכיהלו םיה ימ דנכ סנוכ רמואו םי יתומב לע ךרודו רמוא אוה ןכו 'וכו רצעי ןה ינש ןהמ חורה
 םימ אלמ םלועה היה ומלוע תא היבקה ארבש העשב "וכו הימחנ 'ר תטיש לבא םש ר"יספבו ,הטמל ייעו וכו

 ג

 'יעו .'וכו םהילע רזגנש ןויכ םימה ווקי םיהלא רמאיו םלועה ןמ ונפיש םהילע רזוג ליחתה ה'בקה השע המ םימב =
 םלועה רמאמה םש םגו ,(ו'ט 'ג) היהש המ יפ תלהק שרדמ יט ייס רומא אמוחנת ('א ו'ע) בשכ וא רוש 'פ אתקיספ
 ,חיכרב ירו ןדוי 'ר ורמא ימ םשב אתיל ל/ייכבו ,8 דצו 8 דצ ליעל ייימבו 'א ז'ע ב''פ הגיגח 'שורי ע"יעו םימב םימ ולוכ
 סוקמל רמולכ  .דחא םוקמל רמא תאו :496 רצ בייח א'הגא 'יעו ןאכ ג'חו םילהת 'מ י'פע םג 'יגה ררבל השקו
 םימ ולוכ סלועה לכ ךכ לייכב 86 דצ וז השרפב הטמלו וייכו פ'יכב םג ןכ 'יגה יתנייצ רשאכו וווקנ וא וכלה דחא
 סיט וגיאש לי'נו ו/יכב דחא םוקמל םש ןכו (רפסה ףוגב הקחמנ וכלה תלמו) וכלה דחא םוקמל 'א תאו 'וכו םימב
 ןוגגסב היכו . תקיודמח הביתכה איהו (!ןילקירט לי"יכב אתיא דייעפו ד"יפ ןמקל .ןילקרטב 2  :םיקיודמה י"ב

 ןקלסו .ומכ ןקלצו ךומסב ןכו ןקלוסו ומכ  .ןקלוצו :םהלש רשק ריתמ .ןריתמ :191 דצ בח ל"תמע 'יעו ימלשוהיה
 ףוליחב ןקנצו פייכ ייגו  ,וכו ידב ינש ןיב ןדמסו ןדמצ תואסריגה 86 רצ ןמקלו .בי'ע יח י'הבמ "ועו
 (קלסמה יסרגד תיא םש ג'חר ייפבו) ומ ב'פ תואוקמב ןידדצל טיטה תא קנסמה ןושל .ןקנסו ומכ יפו 'צ תויתואה
 תודונה תא לטנ ריייספב ןכו  .תויוזב :ןיקלוס 'יגה ארמגבש הנשמבו ,חבזמה ידדצל םתוא ןיקנוס א"מ ביפ דימתו
 ונינפלו ,םש בי'מ םילהת ימב הייכו .םי יתומב לע 4  :נ"חעו תויוזב ונתינ דימ םקירו םכותמ חורה תא איצוהו

 יש תחנמ .'יעו יתומב ביתכה 'ג 'א הכימ דיי ח"'נ היעשי ג'ו ב"ל םירבדבו ,ביתכב םג יתמב םש םויאב
 ,ה'בקה לש (?יוויצ .הי'בקה לש ןיספיליק השענו :םימה ווקי ה"'בקה רמאש העשב .םירמוא ויה .:םש  םירבד =

 ,ןיסוולק אייכב םש 'יגהו ,הרזג ר'ב 'יפב ןוכנל שרפמ ןכו ,השענו ןושלה םג קיודמ הנוכנה וז 'וג יפלו
 :.ןהל ןירמא 5 | :םנוק  תריזג תושעל םיצור ויה םש ר''יספב ןינעה ןכו ,ןיספילק םש א'ס ייגו ןוולק יד ךורעב היכו =

 סופדה 'יגו ,'וכו ואשי ה"'בקח רמא ושוריפו וכו תורהנ ואשי 'מא לייכב ןוכנל אתיא ןכו ,הרשיה יוגה ןכ . 
 ייע וקחמ רפוסהו (*ןהל ל"יכב הליחת בותכ היהש ומכ ליזינ ןהל "גה יתחנהו ,נ"'חעו תשבושמ םירפס ראשו

 ןכו .,ליזיי ןהל 'ג 'ה ביפ תוכרב ישוריב כי'ג תירקיעה 'יגבו ,"א'ס, יטיש יניב ןייצו ןאל רפסה ףוגב בתכו םיוק =
 םהל רמא םוקמה הז ןכיה וכו םימח ווקי ונל רמוא ה"בקהש לזינ ןהל ספדנה ריב 'יפב ינשה 'יפב שרפמו סרוג

 ואשי ה''בקה םחל רמא 'וכו לזינ ןהל ולאל ולא םירמוא י'שר םשב וז 'יג איבה כ"'מבו ,א'אב 'יעו 'וכו תורחנ ואשי ה
 ואשי הייבקה רמא לזינ ןיהל ןירמא יטיש יניב א'בא אבא שרדמב ףסונ ןכו ,ו'יכב אוהש ומכ ןירמא יתהגהו וכו

 רמא יול 'ר וכלה ןכיהלו םש ב'מ םילהת 'מבו ,ןילזא ןותא ןאלו ויעפ ןמקל ןושלה לייכב אייס ייגכו ,'וכו תורהנ =
 ךאיהו סונייקואל םהל וכלה ןכיהלו םש ריייספבו ,םי ךרד םהל רמוא ה'בקהו ךלג ןכיהל ורמאו ולאב ולא םישחלמ =
 ןכיהל םירמואו ולאל ןלא םישחלמ ויה םה ורמא וניתוברו יוכו רטרטמ היה הי'בקה לש ולוק רמא יול 'ר יזכו ושע =

 ,םילהת ימבו וניגפל יול 'ר רמאמ .אוה וניתובר םש ורמאש המו ןאכ שי תואחסונ יפוליחו ,'וכו ךלנש ונינוק ונילע רזג
 :ש"אמר .תורעהב ש'יייעו 'וכו םישרוד ןהש תושורדה ןמ שי יול ר'א ךומסב ונונפל אוה וכו ולוק ל"ר םשב םש סרוגש המו =
 ןכו :םינשי םירפסו י'כב הברה תואמגוד אצמנש ומכ ףטח ץמק ,םוקמב הריתי ו'יוב ל"יכב בותכ . ןכ  .םיכוד = =
 ו"'מפב הלרועל ,ה'לפו .בילפו םש תונברוק ה'טפב הרמושלו הדבועל ,ג"יפב ןפרוע ,ח'יפב ןמקל ימלוג ל"יכב בותכ =

 ביס 'ר ריפד יקלי ,ימלוג 'מ זמר טוקליב ןכו ,ןפרוע 'ב קיס ב"פ תוינעת ,ישרוש יא דיי שיפ תוכרב 'שוריב ןכו

 3) דק0(₪40< ?) א8006)6. ") ןהְל
 8 61080116 עגל
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 ךיה םימל הדימ השעי אמי רב אבא 'ר םשב היכרב 'ר [וגו דחא םוקמ לא םימה ווקי]
 המ םימה יל ווקי יול 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר ,(וט א הירכ) םלשורי ל ע הטני וקו רמא תאד
 םילאושו םימיכשמ ויהו םימלא םירויד הכותב בישוהו ןיטלפ הנבש ךלמל ,םהב תושעל דיתע ינאש
 םילאושו םימיכשמ ןה ירה םימלא ןהש ןה המ ךלמה רמא םילונמבו עבצאבו הזימרב ךלמלש ומולשב

 בישוה .אהמתא המכו המכ תחא לע אהמתא ןיחקיפ ויה וליא םילוונמבו עבצאנו הזימרב ימולשב 5
 <  .רמא ,ןיטלפה אוה ונלש ,ךלמלש ןיטלפ וז ןיא ורמא  ,ןיטלפב וקיזחהו ורמע םיחקפ םירויד ךלמה
 . אלא הלוע היבקהלש ופוליק היה אל םלועה תיירב תליחתמ ךכ .תייהש תומכל ןיטלפה רוזחת ךלמה
 -ו"י םורמב רידא םירמוא ויה המו (ד גצ םילהת) 'ונו םירידא םיבר םימ תולוקמ ה"ה םימה ןמ
 "םדא ינב ארבנשכל  ,יתוא ןיסלקמ רוביד אלו הפ אל םהל ןיאש ולא המו ה"כקה רמא  ,(םש סש)

 = הב ררמו הגלפה רוד ,וב דרמו לוכמה רוד ,וב דרמו שונא רוד דמע ,המכו המכ תחא לע אהמתא 0
 :(2י ז תישארכ) 'וו ץראה לע םשגה יהיו היה ןתוא ואביו ודמעיו וליא ונפי ה"בקה רמא

 :(['יכ יט) קפס לע 'פ במ יסככ כיס ,ם'פסס יכ סילקמ 'קלי 9/ : תזכפ ןויקל ,סט יכיכע יקנו ,'ז[ כ עוקני 1

 "= [ול | פד םילשורי ,ל 'שורי [ ןםלשהי* 2 | םיפ א'דכ | מ אנהכ ן אנימז ,ָך ימא [אמי 1
 .מ'יופ [ךלמל | מ םהל 8 | ןייל ובקי ,ל ולבקי פד יל ווקי ה"יבקה רמא [מי"ל יל ווק | 5 סימה ווקי
 "יו םילוונמגו | מ זמרב | םיע ךלמה םולשב 4 | ך יל  [יירויד" | יי הב ,(םילחת) י ןהב ,מ ןכותב | ך .-. לשמ
 -'(1ןה ירה) סה םימליא (ן ןהש ולא סא המ) םהש ולא המו [סילוונמבו -- המ | מ סיד ,י ןילוטמבו .עְד ןילונמבו
 - ןימלא ןהש וליא המ ,[ םילוטמבו . . םילאושו םימיכשמ םימלא . . ולא חמו ,ח] םילוונמבו . . ןילאושו ןימיכשמ
 = ןילאושו ןימיכשמ ןה ירה רובדו חרימאו הפ םהל ןיאש ולא המו ,י םולשב םילאוש םימלא ןהש ולא המו  ,ָפ ךכ
 < 1 ךלמה (ן הכותב) הב בישוה .מפ [ךלמה בישוה | יפ 'ל אהמתא | יפְד יל .ן [אהמתא 5 | ך 'ל ,(סש) ו ימולשב
 = [ןיטלפה | מוד איה .יפ [אוה | מיוְדוז ןיטלפ | ל ןיטלפ [ןיטלפב** 6 | (םש) י וכותב . . . ,י'כותל ךלמה בישוה
 <.| מוד התיהש ,ןפ |תייהש | (םש) יופ המל .מד ומכל ,י [תומכל | יפד ןיטלפ .מ [ןיטלפה 7 | םיפד יל .ן ןיטלפ

 המו ,ןִד םא המ /'א המ .מיפ [המו 9 | יפְד דיהה /ןאיה הדה 5 | 'אפ יל הלוע |  םלוע לש ותיירב =

 ,(סש)י -כםה .מ [ןיסלקמ | מ יל רוביד אלו | מי'אוְד הרימא אלו הפ אל ,ף הרימא אל [הפ אל | (םש) י םא
 | מ ואובישכל ,י ארבאשכל ,'א וארבנשכל | אל ותוא [מיופְד יתוא* | 5 -. ןה וליא ירה ,ו'אוְד ₪ ןה ירה
 ומ--רוד | ָך שונא [לובמה 5 | מ יל וב | ך לוכמה [שונא" | יפְד ל .ן [אהמתא 10 | ךפ יל מיאו ,ינב
 | לוג [י וגו--לע* | יפד ר'חה | מי'א 'ל .ן ודמעש [ודמעיו 1 | םי'אפ ל

 | ,איע 'ק ףד ייתבמ ייעו יסא 'ר םוקמב אסי 'ר ימלשוריה ןונגסב אב ןכו ,ימא רב סופדה "יגב | .אמי רב 1
 = ןמקלו < 71 דצ ןאמלאד 'חה בתכש המ  דוע 'יעו 'ב ו"נ ףד שייייעו הנוכנ "ג איח אנימז רב וייכ "יג םגו
 | םימח ווקי שרוד .הדימ השעי | : אמיי רב יביב בר אמי רב אביב 'ר 4 יביב בר אביב 'ר אבא 'ר תואסריגה ח'כפ
 * בויאבו כו דמיו ודיב וקו 'ג ז"'מ לאקזחיב ,הדמה וק חל א"ל הימריב ןכו) 'וכו הטני וקו א"דכ םימה ורדמי
 " אובת הפ דע םיל רמאו הדמב ןכת םימו  ,רועישו הדמ םהל אהיש (וק הילע הטנ ימ 'וכו הידממ םש ימ 'ה חיל
 = חיכפ ןמקל היכו לייכב הגומ ןכ .םימה יל ווקי 2  :ניחעו חיכפ ןמקל ל"יכב םג ה"כו .םילשורי : ףיסות אלו
 " הטמל רמאמה בברתשנ םיסופד ראשבו םשו) ו'ד ר''כיאבו ,ייחב 'ר איבה ןכו סופדה ייג םש ןכו ו'יכו ל"יכב םג
 < דיתע ינאש המ 'וכו יל ווקי ייפ ל'גו ,םימה יל ווקי ה"בקה רמא (גיפש הרעה םש ב'שר שיימ 'יעו ןויצ השרפ 'פב
 < ולבקי "גה םעט םג הזו ,הגלפה רודו לובמה רודו שונא רודל דיתעל יכרצל יל םיווקנ ויהי כ"מב ייפש ומכ "וכו
 " דיתע ינאש המ .םאגת יל ןמיקי םימה יל ווקי י'כ ר"ב 'יפב שרפמ ןבו ,'וכו דיתע ינאש המ תושעל רמולכ םימה
 "ומע היבקח הגתתש ואנתל ונתיאל 'וכו םיה בשיו שרדב טוקליה ייג ןמקל היכו ,'וכו שונא רודב סהב תושעל
 סופדב .סהב תושעל 8 : הוקת ןושל םימה יל ווקי 'יפ .ת"פיבו ,םהב תושעל דיתע ינאש המ םימח יל ווקי ביתכו
 םשב קחצי ריא םש ב'מ רייכיאב .ךלמל :ייחב 'ר איבה ןכו .לובמב ולכ םלועה לכ תא ףוטשלו .ףיסומ יקינולאש
 <  בותכ ל/יכב .םילונמבו 4  :נ''חעו 'וכו ןירויד ןהב בישוהו םימ לש ןירביב יבג לע ןיטלפ הנבש ךלמל לשמ יגח 'ר
 = .ץיכו ח'יכב ןכו םילוונמבו ךומסבו ,ךרעה םינפב ןילוונמ 'ע 'שה ךורעבו סופדב ןילוכמבו ןכו תחא ו"יוב םילונמבו ןאכ
 | שרפמו םילונמ טיייכ ר''ב 'יפב 'ג ןכו ,סופדבו ו'יכבו ל"יכב ח'כפ ןמקל ןכו (ל'צו םילוינמבו אתיא ינפלש קתעהב)
 " | םירג ל'ז ישר בתכש גירל הנמדזנ תשבושמ 'יגו ,םש ינשה 'יפב ןכו ,ןילוונמ ר"פד ספדנה 'יפבו ,שארה רדוס
 " ןילוונמבו ןמ (ונ תחת ט תרומתב) שבתשנ ןכו ,א''אב םג 'יעו ןילוטמבו יקינולאש 'ד שרדמב אוה היגה ןכו ןיליטמבו
 טש ופונ ןמ ופט 'ג 'ב תוכרב 'שוריב שבתשנש ומכ יריכמ 'קליב םילוטמבו ןכו ,םש םילהתו ןאכ טוקליב ןילוטמבו
 /(סש ךורעב "יעו) ןירדופבו "גה םש ב'מ ר"כיאבו ,תז ןיעכ םיבר םישובשו ,תולבונה ןמ תולבטה 'ד יט
 :איבה ןכו (?רדוס אוה .('ןילוונמש היאר םשמ איבמ ספדנה רב ייפבש ינשה ייפב סגו ןהיתשל תחא הארוהש עמשמו
 ייפל .םיכסמ 151 גיח ל"תמעל ותחהגה ףוסב רעשיילפ 'חה םגו ,טבערבעל יחהו סיינרב בקעי 'חה םשב רעגירק מיר

 רמאמה תגווכו (?המור ןאכ 'יפ םילוונמ ותעדלו ,יתגייצש רימל וז הארוה ןיאש יל בתכ ףעל 'חה לבא ,הז
 :םיסופדב .םימלא ןהש ןה המ :םמולש והזו ותארקל םהיחמורו םהידי ופפוני ןיטלפב ךלמה בישוהש םימליאה םירוידהש
 אלא היח אל הלחתמ סלועה ךכ םש ב''מ ר"כיאב .וסוליק היה אל 7 : ח"'כפ ןמקל ןוכנל אתיאו 'יחקפ ויה ולא דע טמשנ
 -ןונגסו ,נ'חעו םדא ארבאשכל ל"יכב ח"כפ ןמקל .סדא ינב ארבנשכל 9 :'וכו ר'הח םהמ הלוע ה''בקה לש וסוליק היחו םימ
 רייכיאב ןוכנל ןכו ,ייסופדב םג הנוכנ 'יגה ח'כפ ןמקלו ,םש שימו 80 דצ ליעל 'יע .שונא רוד 10 :םש ב"'מ ר"כיאב רחא
 = חייכפ ןמקל .ודמעיו וליא ונפי 11 : נ"חעו ייחב 'סב אבוה אל ןכו הגלפה רוד םש ג'לו וכו לובמה רוד 'וכו שונא רוד םש
 " | א'אבו ,וכו דיהה ןמוקמב םימה ואוביו ודבאיו ולא ונפי םש היגה ג'ירו ,םימח ןתוא .ןתוא ואביו : נ"חעו ודמעיו גייל

 1) גוהמטה]6. ?) 00006000%, '1880]ג0מ-, ₪0116188(ט0]. *) ג6ע0ש)0ש, 061.
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 ז לטנ בר 'שמ אנהכ רב אבא 'ר .םימו שא רמא בו םימש עיקרל םיהלא ארקיו (ח
 הכז םא תוירבלש םהישעמ םימש ןהש 'תכ םימש :םימש ושענ ןהמו הזב הז ןכתפו םימו שא ה"בקה
 תוירבהש םימש :(וכ כ בוא) ונווע םימש ולני ואל םאו ,(הצ פילה וקדצ םימש ודינה
 אתא אוה יול 'ר םשב םחניפ 'ר ,אהמתא ןה םימלש ןה שאלש ןה המלש רמאל ןהילע םיממותשמ
 5 ןיקורי ןהמ וללה םימס המ םימס :ןה םימ לש יוה (ג דק םילהת) ויתוילע םימב הרקמה הילע םקו
 םימעפ םירוחש םימעפ םימודא םימעפ ןיקורי םימעפ םימש ךכ .םינבל ןהמ םירוחש ןהמ םימודא ןהמ
 תחא הפיט וכותל ררח אלש רע הרעקב ןותנ היהש בלחל ,םימ ןועט םימאש רמא קחצי 'ר :םינבל
 םימש ידומע ךכ דמועו הפוק אוה דימ וסמלש תחא הפיט וכוחל דרתש ןויכ ,ףרפרמ אוה וסמלש
 בר רמאד איההכ איתא ,ינש םוי רקב יהיו ברע יהיו וסמה תא םהב ןתינ (אי וכ בויא) ופפורי
 10 :ושרק ינישבו םישעמ ויה םיחל

 ה השרפ

 א רמאיו (ו רק םילחת) 'וג ןופוני ךתרענמ 'תכ םימה ווקי םיהלא רמאיו (ם
 :'וגג םימה ווקי םיהלא

 יקל 11 || : 26 75 ליעל 9 :'ע 'יק דיפ סבל לכקיו ,ד"יפ ןטקל "יע 7: יד "יס ב"יפ סנכ לנדעב ,'ס ביי סנינס 1
 :3/5 יס ב5 סיפספ יכיכע

 א'ד ,] םימש ['תכ םימש ל | ןַפ םשב ,ָך םושמ | 5 םימ םשל 'א יול 'ר ,]םימו שא רמא יול 'ר =, [םימו 1
 | ם שא לש םימ לש ,ן ןה שא לש ןה םימ לש | ןפ ןיממתשמ 4 | ך ₪ א'ד :זךופ [םימש | ונוע | ן ודיגי 8 | ך'יתכ םימש
 םימודא 'עפ םירוחש [[ךןםינבל--ייקורי* | ןןה ₪ [ךכ | ך םימודא ןהמו 6 | 5 -, םימש [םימס | ד וילע.ןפ [הילע 5

 .*ל רימ [וְד םימ* | 57 םימ אש םימש ,]זְך םימאש םימש ,ן םימ אש [םימאש 7 | ד 'וכ ןיקורי ,ל םינבל יעפ ןיקורי יעפ

 [ופפורי 9 | פ ופמ וב ןתנ ,ןְד וסמ . .וכותל (ן תדרוי אוהש) דריש ןויכ | ך ףפרמ .ן [ףרפרמ 8 | ךפ -.לשמ ,ן [בלחל | פל יל
 | ךימאדכ ,ןרמד איההכ | ן הייתאו :פ איתאו ,ָד אייתא | 5 ןתנשכ ל ןתונ [ןך ןתינ* | | ןפְד םימש ודמע ₪

 | מם דיהה [תכ 11 || ןךושרקנ | ָןְו ןושארה םויב םימש ,ָך ןושארב ,ף ןושארה סויב,ז] םהישעמ [םישעמ 0

 רמאוו ['וגו -- רמאיו | | 8 ןוסוני ךתרעגמ ןוזפחי ךמער לוק ןמ ןוסוני ['וגו ןופוני | מד ךתרעג ןמ .ןפ [ךתרעגמ

 | מד ל ןפ םימה . .

 םימ םשש ל''צ פ'יכב הפסותינש 'יגבו ,ןוקירטונ םימש שרוד .םימו שא 1 :  היפ ןמקל 'יעו 'וכו םהמ ףיצהו םיה הלע
 שא אנת אתינתמב םש הגיגחב .ה'בקה לטנ :םימ םשש אנינח רב יסוי ר'א םימש יאמ םש הגיגחב 'יגהש ומכ
 יתש הי'בקה לטנ ייפ ןמקל ה'כו ןבריעו ןכתפו 'יפו ,עיקר ןהמ השעו הזב הז ןפרטו ה"בקה ןאיבהש דמלמ םימו
 דרבו שא ('ב 'ג) תלכ םויב יהיו 'פ אתקיספבו ,םלועה ארבנ ןהמו הזב הז ןכתפו גלש לש דחאו שא לש דחא תועיקפ
 עיקרל םיהלא ארקיו ינש עיקר ןהמ השעו הזב הז ןכתפו םימל שא ןיב םולש םשש םש רי'מבבו ,הזב הז ןיכותפ

 םהישעמ ןימש ןהש קריחב ם!מה היב ירקו .'תכ םימש 2 : (24 דצ ב'ח מ"היב) ןנוכ שרדמ 'יעו םימו שא אוהש םימש

 תלמ רדענ ןוכנלו ,ג'כ 'נ םילהת יש תחנמו תי'פיב 'יעו היחרוא םיישד ביתכ םשו ט''פ ריייוב שרדה ןכו .אמוש ןושל 'וכו
 תוירבהש 8 :5 דצ ליעל י"מב 'יעו 'יסופדה 'יגב םג םימס שרדה ינפל ומכ ל'יכב ישילשהו ינשה שרדה ינפל א"ד, רובחה
 םימ לש ןהש הז לע חיכוהו אב בותכה .אתא אוה 4 ; (בייי 'ב הימרי) םימש ומוש ומכ םמש ןושל םימש שרוד .םיממותשמ
 יתהגה .ןיקורי םימעפ 6 :הרעסה ןמ ה''דב 28 דצ ליעל י"מב 'יע .םימס 5 :'א חי'נ ביפ הייר 'שוריו 'א 'ג םש 'קיספ 'יעו

 שרוד .רמא קחצי 'ר 7 :נ'חעו רמאמה ועטיק 'יסופדבו ,חי'יכו ו'יכב ןוכנל היכו לשמב ומכ לשמנב תוביתה רדס
 עיקרל ארק ה'בקה ווצ 'ל םימ ןועט ושרפמו (נ'חעו ל"יכב תחא הביתב ותביתכ ןוכנלו) םימאש בותכ וליאכ םימש
 ד'יפ ןמקלו ,845 דצ סיורק לצא פעל ייעו ר'אלמ וסמו ,(?בלחה וב ןידימעמש הביקה רוע .ןסמ 8  :םימ ןועטיש
 דמועו הפוק בלחה ירה וסמ הכותל ןתנישמ ףפור בלחה וסמ הכותל ןתנ אלש דע בלח האילמ איהש הרעקל ייגה
 םש ריייובו ,שייייע ססמ 'ע ךורעב קיתעה הז ןונגסבו ,ינאיפקת הניבגכו ד"סו 'וכו בלחכ אלה רמא בויאש אוה
 ייעו "רב םג א"הב הפק ןאכו ,ףפור ךלוה ואל םאו דמועו 0 וסמ וכותל ןתונ םא הרעקב ןותנש בלחל לשמ
 הליחתב .ופפורי םימש ידומע : ףפר ךרע שייייעו ;ויפנכב ףרפרמו 18 דצ ליעל ומכ .ףרפרמ :849 דצ דיח ל"תמע

 ליעל בר שירדדכ ינש סוי יוכו ברע יהיו והזו םתיירב הרמגנ הדימעו םויק םהב ןתנו עיקרה השעשמו םיפפורמ ויה
 ,סהב ןתינ 9 :'יסופדב וז 'יג שרפל וקחדנו ,םימש ודמע גילו ,יטיש יניב ל"יכב הבותכ ופפורי תלמו ,ןיקרפ שירב
 לע דוקנ ל"יכב ןאכו ,לייכ .יפל ליעל םג היכו .םישעמ ויה םיחל | : (דוקנו ןתונ בותכ ל"יכבו נ'חעו יתהגה ןכ
 ,ר''ב 'יפבו סופדה 'יגב םג ליעלו ח'יכב םהישעמ 'יגה ןכו וז ההגהל צ'או נ'חעו הביתה קוחמל ההגה אוהו םישעמ
 : תומוקמה ינשב ןכ היגהל ךירצש רשפאו

 ראשהו וב חתופש קוספה קר איבמו ,נ''חעו ל'צכו ךתרעג ןמ בותכ אוקמב .ךתועגמ 'תכ .ה השרפ
 ןוזפחי לוקה ותואמו םימה ווקי תרמאשכ ןוסוני ךתרעג ןמ םש םילהת יישר 'יפש ומכ החיתפה שרדו . ,אעטיק
 שיר ןמקל ומכ וז החיתפל תואמגוד ואצמנו טעמ תומילש רתיב החיתפה פ"יכבו ,םהֶל תדסי רשא םוקמ לא ווקנו
 :א"צפ שיר 'וכו לאש ירשא םש ןכו סופדה תחסונב ב'פפ ןמקל "וכו רמא הכ 'וכו הלעי ימ תוחיתפה ןכו ,ב'עפ

 ג) 130. 59 ןתונ
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 שעיו םלועה תא אמוז ןב שיערהש תוירקמה ןמ דחא הז עיקרה תא םיהלא שעוו וז
 ןיא המל :(ו גל םילתת) םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש י"י רבדב ןה רמאמב אלה .אהמתא

 לומתאמ ךורע יכ סנהיג תארכנ ובש אתפלח 'רב יסוי 'ר םשב הל ינתו ןנחוי 'ר ,בוט יכ ינשב בותכ
 יהיו תקולחמ תארכנ ובש רמא אנינח 'ר  .םושלש וב ןיאו לומתא וב שיש םוי (גל ל היעשי) התפת
 יכ הב 'תכ ןיא ובושילו םלועה ןוקיתל איהש תקולחמ םא ימויבמ 'ר רמא .םימל םימ ןיב לידבמ
 הרמננ אלש יפל ןמחנ רב לאומש 'ר רמא ,אהמתא המכו המכ תחא לע ובובריעל איהש תקולחמ .בוט
 : םשה תכאלמל דחאו םימה תכאלמל רחא ,בוט יכ םימעפ ינש ישילשב 'תכ ךכיפל םימה תכאלמ
 ףופב םלוכ ןללכו רוח ןכ יפ לע ףא הל רמא .בוט יכ ינישב 'תכ ןיא המל יסוי 'ר תא הלאש הנורממ
 ינב השש לשמ ול הרמא ,(אל א תישארב) דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו ינש
 ,אנמ םלוכל ןתתו רוזחתו .ןתונ התא ןיא רחאלו .אנמ רחאו דחא לכל ןתונ התאו ,ךלצא ןיאב םרא
 'ר רמאד אוההכ הל רמאו רוח ,אהמתא תותש רחא דיבו אהמתא תותשו אנמ דחא לכ דיב אצמנ אל
 תכאלמל רחא בומ יכ םימעפ 'ב ישילשב 'תכ ךכיפל םימה תכאלמ הרמגנ אלש יפל ןמחנ ןב לאומש
 תיוחא תישארמ דינמ 'תכ יאלינח רב םוחנה 'ר םשב יול 'ר :םויה תכאלמל רחאו םימה
 םהידי תחתמ ולש תא לוטיל ריתעו בוט יכ יורק השמ ה"בקה הפצ םלועה תיירב תליחתמ (י ומ היעשי)
 ךלמה רמא השק ןוינל ול היהש ךלמל יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר :בומ יכ םהב 'תכ אל ךכיפל
 4 6 שונא רוד וקל םהב וללה םימה ליאוה היכקה רמא ךכ ,וילע ימש בתכי לא השק הז ןוינלו ליאוה
 :בוט יכ םהב בתכי לא ךכיפל הנלפה רודו לובמה רודו

 יי סעוסכפ ,זיי ייכ םיטסכב כ"ע סעוסנפ ,נייכ יי ו"טפ כ''עט ,'ס ד"כ סיספפ ,6'כפו ס"יפס ןעקל'"יע 3 :'כ ₪כ טוקני 1
 סיייפו יכ יס 'פ סככ סועט ייעו ,ר מכ עוקלי 14 :יס כ עוקלי 8 :(ו"לפ) כ"ש 'כ סיעשי טוקלי ,ד"פ ס"כדפ ,'ג "כ סכש
 : ני'עו ג'יכפו ס''פ ןעקל 'יע 16 : '3 ג'כ םוסכע ,'ל כי" סעופ ,('ע 'ד) סינטס סינוע 'פ סלסק טכדמ ,6"'פ סנכ סלקיו ,'ג יס

 ראפ -. 'נש [נן רבדב* | נאו 'ל ןה | ירפד אלהו .'או [אלה 9 | א תומוקמה ,יַפְד תוארקמה ,ו [תוירקמה 1
 ו רמוא ,['אודרמא4 | ופד -.'נש ו |יכ | י'א ארבנ | ןְד ינת .פ [ינתו | יִד ביתכ 8 | ל - אוה ,"ן -,יות ,* - ביתכד
 .י'אחוהמו [פא | ך יבט ,ןאמיי בט 5 | יד - 'שש .ןפ [יהיו | 'או תקולחמה ל תקלחמ [יפד תקולחמ* | י'א ארבנ | ל 'א
 | ו'א םלוע לש ובושיילו | ונוקתל .ןפְד סלוע לש (ן ונוקיתל) ונוקתל .'א [םלועה ןוקיתל | יל אוהש |'אְוְד איהש* | פא המו
 .] [ןמחנ רב | ד יל ,ן [אהמתא | י םלוע לש ובוברעל | ל אוהש ['אְוְד איהש* | ל תקלחמ [תקולחמ** 6 | ך יל [יתכל
 תכאלמל | א יל דחאו | 'א יל דחא | 'אְד םימעפ ינש בוט יכ ,יחופ [בוט -- ינש 7 | 57 יל ,זך ינמחנ ןב
 ₪ הנורטמ הלאש ,י'אְזְדְו הלאש תחא (יִזַח אנורטמ) הנורטמ 8 | ד םוי לש ותכאלמל ,'א . . תכאלמלו .יזחפ [סויה
 | 'א הששל | 'א ר'המל לשמ ךל לושמא [לשמ 9 | ןפְד ןלוכ | ןיל ,י המ ינפמ [המל | 'אָוְדול הרמא--..יפ [יסוי 'ר | ך תחא .
 (י'א התאו) תאו | ן אגמ ול .פָד הנמ -. ,י'א [ןתונ | 'א יא | (רמאמה לכב) י'אפְד הנמ ,ן [אנמ | ול ןדא [י'אפך סדא* 0
 ,1אימארכ ,ךרמאד איההכ | א 'אלו ,פ רחאה דיבו | י'אפ ל ,ן [אהמתא | 'א לכל [לכ דיב | יפ יל אל 11 | ןתונו רזוח
 לש ותיירב 14 | אפ 'ל יאלינה רב | 'א אמוחנת | ך תחאו .] [דחאו 18 | ך תחא ,ן [דחא | ןִד 12 רב | ן רמד ייכ
 |םימהו 16 | ך-.לשמ .'יופ [ךלמל | ך'יתכ 'יןפ בתכ 15 | י םימה ידי לעמ ,'א ןדי תחתמ | יד יל 'אופ [יכ | ופְד םלוע
 | ןהב | רוד | ד שונא רודו לובמה רוד ,י לובמה רוד . . רוד :ןָפ [לובמה--רוה | י ןהב וקלי .ך פהב וקל .ָו [וקל םהב

 גלפ 'וכו עיקרב םייצח י'ר רמאדכו םינותחתה םימל םיוש םינוילעה םימש הצחמל הצחמ םימל םימ ןיב ישרד ןינברו
 יששו יעיברה םוי לש שעיו לע אלו הז קוספ לע ז"'ב לש ותרעשה התיהש ןיבמרב 'יע .אהמתא שעיו 1  :אגלפ
 רחא ןאכ לכא הרימאה רחא ףכת רימ ןכ היהנש רמול הרימאה רחא ןכ יהיו בותכ םשש ה"כ 'פו ז'ט קוספב
 ייעו ,'ז אלו '\ קוספ ףוסב ןכ יהיו ומגרת םיעבשה םוגרתבו) ותישוק איה וז ,שעיו בותכ עיקר יהי םיהלא רמאיו
 רבדב ביתכד וא רבדב ינש 'יגה יפל םגו ,ו'יכ 'יגכ אוהו רכו רבדב רמאמב אלהו םש 'גו ,(425 דצ א'ח ת"הגאב
 תלאש לע הבושת והזש 'וכו רבדב יוה סופדה 'יג יפל השמ ידיב שריפש ומכ אלו ,שערה ןינע הזו ודוס תולגל הצר אל רתסנ ייפ ול היה ילואו בתכו ן''במרה 'יפ ןכו י'כ ר"ב 'יפב שריפש ומכ ןוהמתה לע בישמ וניאו הלאשה סויס אוה
 ,שיייע סאבצ לכ דע דחאו ,סלועה תא דע דחא ןה םירוביד ינשש סופדבש ר"ב 'יפב רחא 'יפב שריפש ומכ וא ,ז"ב
 תארבג 4 :י'פ ףוס ןמקל דוע ייעו ,רבדב 'תכ אל ימ םש הגומ ןוילגבו ,תשבושמ 'וכו רבדב אוהו ל"יכב 'יגה םגו
 היכו .ןמחנ רב לאומש 'ר 6 :ג'חעו 'וכו םלוע לש ובוברעל 'וכו המו 'וכו תקולחמה ארבג ובש אבומ ייחב 'ר 'יפב .תקולחמ
 שיר אתפסותב ןדא אתיא ןכו 2 וש 29 .דצ ליעלו ןאכ ו"יכב ה'כו ןדא בותכ ל"יכב .סדא 10  :ייסופדה 'יגב םג ךומסב
 רמאד אוההכ 11 : רמאמה לכב ו/'כו ל'יכב ןאכ איהש ומכ ףילאב התביתכב יתחנה אנמ תלמו ,ןעיוו ו"יכב תוכרב
 מ'ר איגת אוה בוט יכ ותוא ארתו םש הטוס 'מגב .בוט יכ יורק 14 : הלעמלד איחהכ הל 'או רזח עטיק פ'יככ .נ"בשר
 תחתמ היגה א'אבו .15 דצ ליעלו א'י יס תקח 'וחנת 'יעו ,הבירמ ימ י'ע ולש שנוע תא .ולש תא לוטיל : ומש בוט רמוא
 ייע) 'וכו וסוליק היה אל םלוע לש ותירב תלחתמ דע ןאכמ רפוסה גליד א"יכב .ךכיפל 15 : טוקליה 'יג 'יעו םימה ידי
 רפסמה ןמיס גיצה ו'פ שירבו ,ה'פ תליחתו דפ ףוסב עטוקמ וכותמ קיתעהש י'כ ספוט היה רבכו ,(89 דצ ןמקל
 שונא ימיב ו'פ שרחבד 'סמ ורתי אתליכמב .שונא רוד 16 : המחלמ ישנא ליח ('ר"לו יילב 'יפו השק ןויגל ךלמה חלש ה"פ ןמקל ןושלה ןכו .השק ןויגל :'וכו םדאה ןה 'וכו רמאיו איכפ דע דחא רסח רפסמב הנומו ךלוה ןכו 'ה אתשרפ
 ןמקל ייעו גי'מ יפ בקע ירפסב ה"'כו םלוע לש ושילש ףיצהו סונאיקוא הלע העש התואב 'וכו לחוה זא 'וכו תש ןב
 ץפיו שרוד חילפ ןמקל .הגלפה רודו 17 :יו ייסו יא 'יס היפ ןמקלו ןאכ שונא רודל לובמה רוד ומידקה 'יסופרבו ,ג"כפ

 1) גוץ6שש, 190.
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 אלו אירכטד אמיב רבע הנדרי ןדה המתת לא הנוי 'ר רמא ,ןיברעתמ ןיאו םיחולמה םימ ךותל ןידרוי
 שולשו םיתש וררי אלש רע הרככב ןבח וא םיטח רבוכ םדא ,רבדב שי םיסנ השעמ ,היב ברעתמ
 ןדירומ אוהש רמוא ןועמש 'רב ןדוי 'ר  ,ןיברעתמ ןניאו םינש המכ ךלהמ וליאו .ןיברעתמ ןה תועבצא
 היבועכ | :(חי זכ ארקיו) ךכרעמ ערגנו רמא תאד המ ךיה (וזכ ול בוא) םימ יפטנ ערני יכ הדימב

 גוח (רי ככ בוי ךלהתי םימש גוחו (בכ ם הי;שי) ץראה גוח לע בשויה עיקרלש ויבוע ךכ ץראלש
 רמא יזפ ןב ,תועכצא 'גו 'ככ רמא הימחנ 'רב עשוהי 'ר ,הזה סטכ 'א אננח 'ר םשב אחא 'ר ,הוש הריזנל גוח

 :הצחמל הצחמ 'מא ןינבר .ןיתלת דמל םימל םימ ןיב האיטסיסכ 'לכ םינותחתה לע רתי םינוילעה םימה

 יוכי ,ני"פ ףוק ןמק< 8 :  "עט "סם ם"י םיפזס שלדמ 9  :ו"עפ ןמקפ 5 ס"כ םוכוכ3- ,'ב ד" .סכסב ב3 ייע 1
 :'ג '3 ס"פ םוככב 'םוכי 4 6':  ייפ ו'עפ סנכ סכקיו ,'3 ד" ס"פ םיכעס '6 דיי ט'פ םוכלב

 | ןןדא | ןןיסינ ל | הירבטד המיב | ן סונדריי .י'אפד"ל אנדיי | אד ןידה .ו !ןדה | י'או לאו | יאלו ,'אופד ןגיאו 1
 הפט לכ ₪ [ןיברעתמ | י אלו .ָך ןיאו .ן [ןניאו | י'אך -. (י םיכלהמ) ןיכלהמ .] [ךלהמ | 'א ולא 8 | י שלש | ן ןיטח
 .'אד יכ ינש [ן יכ* 4 | 'ַא ןדדומ | י ךכרעמ ערגנו ביתכו םימ יפטנ ערגי יכ א'דכ וזמ וז ערגמ ונל דירומ הי'בקהש הפטו

 ,] [בשויח | יד היבוע ל יבוע [ופ ויבוע" 5 | .ן רמתד המכה [רמא---ךיה | י הדמב ןכת םימו [ךכרעמ--יכ | ל לאו

 | ל הויזג .יפדד הרזגל [ן הריזגל" 6 = | = ד גותו [גוחל | ל ךלהתמ [ךלהתי** | יא .ב.'יתכו [גוח | י'אפד ₪ גש |
 ל 'גב יל 'גו 'בכ* | 5 'א ;יפ רמוא [ןִד רמא* | י ינמחנ ןב | י'ְדְו סעטכ [סטכ | ₪ הנינח .'אד אנינח ,] הננח

 | !ו'א - הדוהי 'י .ך ₪ ןועמש 'ר .ם [יזפ ןב | 'א 'גו םיתש ,ן שלשב םיתש יד שלשו םיתשב :₪ שלשו םיתשכ
 8 תויטסיסכ | יִוָפְד םישלשכ .'א [ילכ | יםירתי ,ְך ןיריתי א רתוי ,פ [רתי 7 | ל יא ,י רמוא [אְוָד רמא*

 | אפ ירמא יד ןיממא | ןפד ןנגר | י'א [ןינבר | יא יל דמל | | ן תויד יא תואיטסיסב ,יך תואטסיסכ

 | י"א הצחמ לע .ןפ [הצחמל

 שבתשנ םיסופד תצקמבו ,התמחמ עיזמ תיבה 'וכו הכירבה במ ביפ ןירישכמ ןושלה ןכו תעזמ הפיכ הכירבה םוחמו
 י'כ .ר'ב 'יפבו ,ןידרוי םימשגה םינוילעה םימה עיזמו 27 דצ ליעל יתאבהש םילהת ימב היכו .תעזמ הכירבהש תמחמו
 ךישעמ ירפמ בותכש ומכ םימשגה ולא רמאמב םייולתה םימ ןתוא לש ןהיתוריפו םימשג ולא ןהיתוריפו ליעל שרפמ
 (א'יכב ה'כ) הפכה סוקרוק דע תודרויו תובע ןיפט הלעמ לש םימה ןיעיזמ שא לש אוהש עיקר לש ותמחמ וכו
 א''ר יקרפב שרפמו םש ג'לו) 'וכו םהב םיקיתממו םתוא םיבאוש םיננעה םשמו סונאיקוא ימימב ןיחולמה םימה .ךותל
 גלפ םייחל רצאו םזי םשג תלפתב ירילקה דסי  ונינפלש הז שרד ייפעו ,(גיפ א"רדפ 'יעו .ספדנה 'יפב ףסונש ומכ
 םימ יפטנ ערגמ הגממ ףיטהל םימ תמחמ תעזמ הפכ הילע תוטנל םימ תכרבכ שע עיקרל לעמל "וכו. םימ אלמ <

 ןמקל 'יע  .ןיחולמה םימ  ךותל 1 = : מירפפ 'דר שרדמב רעגירק 'חה תורעהב 'יעו םימ בורע ילב המכ ךלהמ ךלחל
 רבוכ 2 :ןדרי 'ע 'יסקעללעביב לעקנעש עייעו ,25 רצ (ב"ירת מ'דפפ) ץראה תואובת 'יע .היב ברעתמ אלו : 'י יוס .גיופ
 תועבצא שלשו םיתש רשוחו הרבכ לטונ םדא םימב שי םיסנ השעמ ןנחוי 'ר רמא ה" רומזמ םילהת שרדמב .םיטח
 ןיעמב אבומ ןכו םינש המכ ךלהמ ןידרוי רמולכ .ךלהמ וליאו 8 = :'וכו הרבכ ןימכ ןתוא ןירשוח ג"ופ ןמקלו וכו
 'וריב םרמאמ פ'ע אוהו ,תברעתמ ןהמ הפיט ןיאו םידרוי םימשגה הנש תואמ שמח ךלהמו םש םילהת 'מבו  ,םינג
 : רמאמה ףוסב הטמל 'יעו הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרה דע ץראה ןמ ו"פ ןמקלו 27 דצ ליעל יתאבהש תוכרב
 'וכו ערגנו ביתכו 'וכו ערגי יכ א"דכ וזמ וז ערגמ יוכו הפט לכ ןיברעתמ אלו טוקליה 'יג נ"חבע * .ןיברעתמ ןנואו
 בותכש המ אוה רפוס תועטש בתכ סופדבש ר'ב 'יפב םגו ,הדמב ןכת םימו 'אנש הדמב (ריפדב ה"'כ) ןידירומו
 ןדדומ אוהש סרוג אוהו) 'וכו רמוא ןועמש רב ןדוי 'ר ןיברעתמ אלו ןילימ המכ ךלהמ ולאול ךומס רבב ןאכ
 םירמאמה ןאכ איבמ א''יכו ט"'יכ רב 'יפבו  ,(ךכרעמ ערגנו אמיתד המכ וזמ וז ןענומש 'וכו ערגי יכ ינש הדמב
 םמורתיו ךרבתי שדקתיו לדגתי םימשג תדירי לע ךרבמ לאקזחי אבא היה ךכ רמא לאקזחי (רב א'יכב) ר"'ב הדוחי יר
 א'דכ םימ יפטנ ערגי יכ ינש וזמ וז ןערגמ התאש (אייכב ה'כ) ונל דירומ התאש הפיטו הפיט לכ לע ונכלמ ךמש
 ,(טייכב ה"כ) הדמב ןכת םימו 'גנש הדמב (ןדדומ א"יכב) ןידירומ אוהש רמא לאעמשי 'רב ןדוי 'ר ךכרעמ .ערגנו
 ךירצ אוה דציכ ןינעב ו''ט 'יס ג'יפ ןמקל ולא םירמאמה ינש ואצמנ ונינפלו ,םש םילהת 'מו תינעתו תוכרב ישורי עו
 ערגנו רמא תאד המ ךיה םימ יפטנ ערגי יכ הדמב ןידירומש ןאכ ונינפל ומכ 'יגה םש םג ךא ,םימשגה לע ךרבל
 ,הדמב אלא ונתנ אל הלעמלמ ןידרויש םימ וליפא 'וכו ןדוי 'ר הדמב ןכת םימו םש ריייובו  ,י"מב ש"ייעו ךכרעמ
 ערגנו בותכה י'פע םימ יפטנ ערגי יכ וז 'יג יפל שרפמו ,ךכרעמ ערגנו 'וכו ערגי יכ םיקוספה היארל כ''ג איבמו
 יישרו טוקליה י'פע ייגה היגה כ"מבו ,ןיברעתמ ןניא כ"ג ןכלו ךרעבו הדמב ןמצמצמו םימ יפטנ ערוגש ךכרעמ
 'אד ימכ ולאמ ולא ןעינממ אוהש ערגי יכ והמ םימ יפטנ ערגי יכ 'גש ןיברעתמ ןיאו א"אב היגה ןכו ,ימלשוריו
 םירפסה שבשל השק ךא ,ו'זרהמ 'יפבו תי'פיב םג 'יעו ,הדמב ןכת םימו ינש הדמב ןדירומ יוכו שי'ביר ךכרעמ ערגנו
 רמאמה טמשנ פייכבו) םינג ןיעמב אתיא ןכו א'יכו ו'יכו ל"יכ ייפע םג תמיוקמ 'יגהו  ,רייובו ג/פ ןמקלו ןאכ
 יר םשב ינת םש תוכוב ימלשוריבו ,ג'חעו יתהגה ןכ .עיקו לש ויבוע ךכ 6  :(קיתעמה וא רפוסה תגגשב
 ץרא לש היבוע ךכ הנש םישימח ךלהמ עיקר לש ויבועש םשכו 'וכו הנש םישמח ךלהמ עיקר לש ןיבוע הדוי
 וקוחב ביתכו ךלהתי םימש גוחו 'יתכו ץראה גוח לע בשויה םעט המו הנש םישמח ךלהמ םוהת לש ויבועו
 .הוש הריזגל 6 :הנש תואמ שמח ךלהמ עיקר לש ויבוע םש  ןנברלו הוש הריזגל גוח גוה סוהת ינפ לע גוח
 אחא ר''אד אגילפ ח'רד היתלימ םש 'וריב .הזה סטכ :נ"חעו ךלהתי םימש גוחו יתהגה םגו ,'וריב היכו יתהגה ןכ
 עיקר ןושלש 'יפ כ'ימבו שייייע 'וכו סטכ ןייושע ןהש דמלמ עיקרת קצומ יארכ םיקזח םיקחשל ומע עיקרת אנינח םשב
 םשב ינת םש 'וריבו ,נ"'חע .תועבצא 'גו 'בכ :סופדבש ר''ב 'יפבו 96 דצ ליעל 'ייעו ,בהזה יחפ תא ועקריו א'דכ שירדק
 םינוילעה םימ ןיב ןיאו 'י 'יפ תישארבד ר''סבו ,'וכו אתעבצא תלת היכמוס י"'תבו ;םייעבצא יתשכ עיקר לש ויבוע עשוהי יִר

 וכו עיקרב םייצח ליעל .רמאד ןנחוי 'ר לע קלוחו .רמא יזפ ןב :17 דצ ליעל ייעו 'וכו תועבצא 'ג אלא םינותחת
 תודמה לע ורפסב ןאמרעקוצ 'חה שי'מ ייעו ,(!יילב גול תקזחמ הדמ םש .האיטסיסכ 7  :י'כ ך"ב 'יפב שרפמ ןכו
 ,םימ תודמ םישלש םימ יל םימ ןיב לידבמ יהיו שרוד .םימל םימ ןיב :ע'ומ ייעו "ןיניה, שרפמ ל'יכ ןוילגבו ,8 דצ
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 ו א דר השרפ תישארב לס

 יוה .אהמתא המכו המכ תחא לע םלועה היהו רסאש ימ | ,הצרתש [המ] לכב ךמצע הנשמ םדו רשב

 רמא ,ןורא ידב ןיבמ השמ סע רבדמ הצורשכו ןיראה תאו םימשה תא אלה הצור אוהשכ

 תורעש ןיבמ םדא םע רברמש םימעפ ,ודובכ םיקייחמ ואולמו םלועה ןיאש םימעפ ייפופ רב אינא 'ר

 גלפ רשפא ול רמא ,ושאר תורעס ןיבמ (א חל בוי הרעפה ןמ בויא תא יי ןעיו דיהה ושאר

 ץוחר סנכיה ול רמא ,אהמתא םולכ רסח אלו תישארב ימי תששמ |ו חכ םרחת םימ אלמ םיהלא

 לכ ול רמא .םולכ רסח אל ,ומצע לקשו דלה | סנכיתשמ ךכצע לוקשו םנכית אלש רע ךמצע לוקשו

 וניעמ .םולכ ךניעמ רסח אל םדו רשב התאש המו ןיה ול רמא .תאצי ךממ אל תאציש העיוה התוא

 4 ו --| =< ['ופ ?, רמא ,םולכ רסח אלו תישארב ומי תששמ םימ אלמ םיחלא גרפ וה המכו קמכ תחא לע ה בקהלש
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 בי אינא יר 4 דצ אי'ח לתמעו נ'חעו האוכב ילכבה ןונגסבו .םרא לש היבוב 'ד ומ ז"טפ תומבי 'שורו
 ןיב רברמ אותש םיטעפו ןתוהל א םיזתמ כ| איפוס רב אינוא ר שש ודיסה יכלה הקורב בומ שוס
 םוקווה מ ואורמו םרוטה יואש וכו אנונח יבר רב יפוורר א ג החנשה לע שרדב המקה רככו שאר תורעט

 רבדמ אוהש םומעפ יסיס רב א םר רומא ה סינג 43 שאר תורעש בם םדאת םע רבדי םישעפו וניהד דובכ

 רחש ירכו תילבקכה רמא ןושש ר"ב לאיננע ריאד םש ר"משנ נ"העו הרקסה . ? 2: 2 * ה ₪

 יכנא רשאכו הדעס ןמ וכו ןעוו 'אגנש י'רעסה ןמ בויא סע ית"רגנ יתשסבשכו וכו םלועה לכ אלמ ידובכ שקכבמ

 107. ףצ רענטאר רירהל | ןויצ תבהו דצ גיח אית ו'ס ייתכמ יי הנסה ךותמ שקכמ
 תוחו ייסכה .בתוכ דךימ הארגכ יטיש יניב שאר תורעש םמ רע רמאמה םויס םלשות ל"יכב 0 עי דיהה
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 1 2/0 ורב \ור 00 ₪

 27 ו א ר השרפ <  תישארב

 לדביו עיקרה תא םיהלא שעיו רמאנ וליא 'עמ 'א אנא אמוחנת 'ר רמא  ,םייתניבו םייניב םימה
 ןיבו רמוא אוהשכ  .םינותנ םימה עיקרלש ופונ לע רמוא יתייה עיקרה לע רשא ['ונו] םימה ןיב
 ןהיתוריפו .אלידנק ןידהכ אחא 'ר רמא ,רמאמב םיולת םינוילעה םימה יוה עיקרל לעמ רשא םימה
 ד .ןה ול רמא ,רמאמב םיולת םינוילעה םימה רשפא ול רמא ריאמ 'ר תא לאש רחא יתוכ :םימשנ ולא
 5 אלו ףסכלש סט ,םימה ודמע אלו בהזלש סט הילע ןתנ ,סכפרא ול איבה ,סכפרא יל אבה ול רמא
 יעבצא םדו רשב ינאש המ ול רמא ,ןחונ התא ךעבצא ול רמא ,םימ ודמע ועבצא ןתנש ןויכ ,ודמע

 ול רמא ,רמאמב םיולת םינוילעה םימה יוה ,המכו המכ תחא לע ה"כקהלש ועבצא ,םימה תרמעמ

 השמ םע רבדמ היה (דכ גכ הימרי) אלמ ינא ץואה תאו םימשה תא אלה 'תנש ותוא רשפיא

 התוא האר ,ךלש איבוב האר ול רמא ,ול איבה .תולודג תוארמ יל אבה ול רמא ,ןורא ידב ינש ןיבמ ל

- 

 התאש םא ול רמא ,הנטק התוא האר ,ךלש איבוב םש האר ,ול איבה .תונטק תוארמ יל אבה ,הלודנ
 : גיכקפפ 'כ בויל 'קלי ה"ט יכ סיעכי 'קלי 8 :ע"פטס 'כ סילספ 'קלי ,סט טוקלי 4 :'5 '* םיכעס 8

 [יוה 8 | ד אוהשכו ]אוהשכל 2 | 'אחְד אמעט | ן] רמיא ,ָך ירמא ,'א תירמא | 'א םוחנת | ?ךיאָפ םניב 1

 ,י [םימשג 4 | ן הלידנק ,ך אלדנק | ן ןדהכ | 'א אמה .פ הנינח [אחא | םןייולת רמאמב | י'ִא רמוא יוח , ירה
 ,("נע תכפרא) ,"ע סקפרא ,'יעבנזד"ו [סכפרא 5 | ן'ד ןיה | פ ןייולת ןה | ן ןינוילעה | שד םימשג ימ ,ך*אןפםימשגה
 ,(םש)י בהז לשו לזרב [ףסכ -- בהז | יע וילע | (םש) י'ִאְוְד םכרפא ,בנזך"ו [םכפרא | (םילהת) ירך"עאְד םכרפא
 ועבצא ,י ועבצא וילע | 5 ןתנ ,י ןתנשכ ,ן ןתנש ןויכו | ,(םש)י עםימה :יִוְד םימ ₪ .5[ודמע 6 | יופךםימ ,ץ) [םימה

 | ן ינא םא המ ,יפ ינא המו ,ךינא המ ,'א [המ | ךתא ,י'או [התא | פ 'ל .(םש)יע'אםימה [םימ | ףודמעו | (םש)ו וילע |

 | ם ןייולת רמאמב | י'אְו רמוא =, [יוה | י'א םימה תא ,ןָּפְד םימ ,(םש) י [םימה | (םש) י תרמשמ [תדמעמ 7

 [ידב | ייל ינש | יןיב 9 | (םש) ישְוְד . . בותכש ,יוב בתכש ,'א בתכש | (בויא)י (יימרי) יש ימ [ותוא 8

 תוארמ ול איבה ,עפ ול איבהו ,יש [ול איבה | (םש) י'אְו ך ןוראה ,יפ [ןורא | 'א ידב ןיב םיבורכה
 | 'אופד ןהב ₪. ,יע [ךלש | י?ר'אְד האובב .פ חיבוב ,(בויא) י (םש) יע [איבוב | 'אד יל ,(הימרי)י] תולודג
 ָך תונטק תוארמ ול איבה .₪ ול איבהו ,(בויא) י [ול איבה | י'אפְ - (היל) ול רמא ,ץ) [אבה 0
 | י'אדד האובב .פ היבוב .(םש) יע [איבוב | 'ל םש | י'אפְד =. (היל) ול רמא ,) [האר | (יימרי) י'א יל

 | ופד התא םא (פ המו) המ ,'בויא) י התא המו .ו'א המו [םא | ₪ איהו [התוא | 'אְד ןהב ₪ /יעפ [ךלש |

 םינוילעה םימ ןיב ללח שי ךכ .עיקרל םינותחתה םימ ןיבש ללחכ איעשוה ר'א םש םילהת 'מבו ,1 דצ ליעל י"מב
 וכו רשא םימה ןיבו עיקרל תחתמ רשא םימה ןיב לדביו 'וכו שעיו ינש אוה אלמ ארקמ 'וכו סחנפ ר"א עיקר
 אלא עיקרל הלע איעשוה 'ר יכו םש םייסמו 'וכו םינוילעה םימש עיקרל לעמ רשא אלא רמוא וניא עיקרה לע רשא

 יר םשב ינתד םש תוכרב ישוריב איגוסהו ,עיקרב שיש המ לכ הכותמ דמל הרות לש התמכהב עגי היהש ידי
 ןנברו וכו הנש תואמ שמח ךלהמ םייח ץע ינת וכו ץרא לש היבוע ךכ 'וכו הנש םישמח ךלהמ עיקר לש ויבוע הדוי
 יוכו עיקרל עיקר ןיב ךכ הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרל 'ראה ןיבש םשכו יוכו םינושארה תובא ינשכ ירמא
 םיחל רמא בר ךוותב עיקר יהי םימה ךותב עיקר יהי ןוב ר"א 'וכו רמימ תימח המו הנש תואמ שמח ךלהמ ויבועו
 ןהש דמלמ יוכו ומע עיקרת 'וכו אגילפ אגינח 'רד היתלימ םייעבצא יתשכ עיקר לש ויבוע עשוהי 'ר םשב ינת 'וכו
 'וכו תישארב ימ לכ הי'בקח לטנ רמאמהו ריאמ 'רל יתוכה תולאש י'ע םירמאמה ודרפנ ןאכו ,'וכו סטכ ןייושע
 ח''ר םשב א"ר 'וכו עיקר לש ויבוע ךכ ץרא לש היבועכ אבומ 29 דצ ןמקל עיקר יהי לע תודגאה ףוסבו 'וכו המוד עיקרה
 עיקרמו הנש קת ךלהמ עיקרה יבועו הנש ק"ת ךלהמ עיקרה דעו ץראה ןמ שרדהו ,תועבצא 'גו 'בכ רמא גיירב י'ר וכו סטכ
 ךותב שרוד ןאכ םגו ,שייייע זיטפ ןמקל הנש קית ךלהמ םייח ץע שרדהו ו'פ ןמקל אתיא הנש ק"ת ךלהמ עיקר דע
 עצמאב 'וכו ךוותב םש ימלשוריב שריפ פ/זרהמו ,ר'ב 'יפב שרפמ ןכו עצמאב ןווכמ םייתניבו םיגיב (1ךוותב ירק םימה
 םינותחתה סימה ןיבו 'וכו הנש קית ךלהמ עיקרה דע ץראה לע םהש םינותחתה ןמו םינותחתל ל םימה ןיב
 ריבהש עמשמ וניאד ושוריפל השקו ,עיקרה ג'ע םינותנ םינוילעה םימהו עצמאב עיקרהו הנש ףלא ךלהמ םינוילעל

 םינותנ ןניא םהש היאר איבמ ת"רו םינוילעה םימל עיקר ןיב שי ךכ 'וכו ללחכ שירד ןאכו ימלשוריה לע ק
 :28 דצו 18 דצ ליעלו ניחע .'עט 'א אנא 1 | :סישרהמ "יפו מ"יב 'יעו רמאמב םיולת אלא עיקר לש ופוג לע
 רמאנש םימשג ימ ןהיתוריפו םיולת םה רמאמב םינוילעה םימ םש תינעתב אתיירב .םינוילעה םימה יוה 8
 ןימכ תודמועו תוסנוכמ אלא רבד םוש לע תוחנ ןניא ןיולת ןה רמאמב םש י"שריפו ,ץראה עבשת ךישעמ ירפמ
 רמולכ 'וכו ירפמ ביתכד םושמ יכה טיקנ ארקד אנשיל םושמ 'וכו םהיתוריפו ה"בקה לש ורמאמב תויולתו הכירב
 םימה עיזמו ריואב םיולת םינוילעה םימש םש םילהת 'מבו ,ת"הע י"'שרב 'יעו 'וכו םולכ ןירסחנ ןיאש םימה תעיזמ
 .("רנ י"לב .אלידנק | :םיולת םה ךיא שרפל רגסומ רמאמ אוה ןאכ אהא 'ר רמאמו ,ןידרוי םימשגה םינוילעה
 ימנ יא היתונפד עבראב עגונ וניאו תיששע עצמאב עובקה תיששעה ךותבש אלידנק ןידהכ ספדנה ר"ב 'יפב שרפמו
 תיששע (*דוקנ טיייכב) אלדנק שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו  .רקיע חארנ ינשה ייפו ,ריואב דמוע ולש תבהלשהש וז רנכ
 ךורעבו :א"נ תסריג אוה ו"יכבו ,נ"'חע .סכפרא 5 |: 992 דצ סיורק לצא פעל "עו התיעצמאב תילתנ הכותב רנהש
 ןיקד ןיבקנ ותיעקרקב בוקנ 'וכו ילכ יפויד 'עב ושרפמו (א'ס םשב םש תורחאה תוסריגו) סכפרא יעב יתנייצש 'יגה
 תא ענומ חורה חכש "וכו ןיתתוש וכותבש םימה ןיא םותס ויפש ןמז לכו ויפ ןימתוסו םימ ותוא ןיאלממ רצ ויפו
 'חה תעדלו ('י"למ סכפרה שריפ מ''דפפ 'דב ויתורעהב רעגירק מ'רו ,סכפרא 'ע ע"ומבו רי'ב 'יפב 'יעו 'וכו םימה
 וכו דחא יתוכ לאש אבומ טיפ 'ג רמאמ םירקעב .ול רמא 7 | :הלמה ןורתפ דוע ררבוה אל 600 דצ םש פעל
 ךמצע הנשמ דיוב התאש התא המו 'וכו ךלש האובב האר "וכו ןוראה ידב ינש ןיבמ 'וכו וילע בותכש ימ רשפא
 (*תוארמב האורה .תולודג תוארמ 5 :נ"חעו כ"וכאע םלועה היחו רמאש ימ הצור התאש העש לכב םינווג המכל
 תוטלוב תוארמ תולודג תוארמ שרפל ךירצ ןיאו תונטק תוארמב התוא האורשמ הלודג רתוי ולש איבוב ול המדנ תולודג
 .איבוב  :ז'זרהמ 'יפב 'יעו ןהב הארנש המ  תוניטקמ תועוקש תוארמ תונטק תוארמו ,ןהב הארנש המ תולידגמ
 ןכו ,איבובה 'ז "יס י"פ ר"'מבבו ,םימה ךותב ילש הייבובה תא יתיארו 'ד ויל א'פ םירדנ 'שורי ןונגסכ אוהו ,הרוצ

 9 ב 5) אםע0ְַג. *) אָלְְ , *) קחו ל)
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 ןוב 'רב .כקעי 'ר סחניפ 'ר .אנינח 'ר םשב הל ימא ןינבר [וגו עיקר יהי םיהלא רמאי] | ב
 ושענו תיעצמאה הפיט הרלנ םימה ךתב עיקר יהי היבקה רמאש העשב ןמחנ רב לאומש 'ר םשב
 קוחי עיקר יהי ושרק ינישבו םישעמ ויה םיחל רמא בר  ,םינוילעה םימש ימשו םינותחתה םימש
 בהוה יחפ תא ועקריו רמא תאד המ ךיה עיקול תלטמ השעי רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר  .עיקרה

 עיגמ היהשכ ןנחוי 'ר  ,עיקרה ינפ הכחילו הלעמלמ שאה תאצי אנינח 'ר רמא ,(ג טל תומש) 'ונו 5
 ןועמש 'רב ןדוי 'ר רמא .אנינח 'ר ינדמיל הפי  רמוא היה (גי וכ בויא) הרפש םימש וחורב קוספל
 אב אנהכ רב הבא 'ר םשב אניכא 'רב בקעי 'ר היכרב 'ר = ,עיקרה ינפ המהלו הלעמלמ שאה תאצי
 ,וסימיה (א רס היעשי) םיסמה שא חודקכ הנממ רמל אצמנו הרוח ןחמ לע דמלל תישארב השעמ

 יר לוע לש ותיירבב היה ךכ .אהמתא הרוח ןחמב אל םינוחחתל םינוילעה ןיב שאה הצח יתמיא ג
 .ךותב עיקר יהי םינוילעה םימל עיקר ןיב שי ךכ עיקרל ץראה ןיבש ללחכ היעשוהי 'ר םשב סחניפ 0

 סיעש 'קלי 7 : דייקפס יכ נויס עוקני 5 :'נ '3 ס"פ םוככב 'טוכי ,31 ד5ןטקל 8 :יס ושכ עוקלי 2 : סט סילספ 'קני 1
 :'ס תנכ עוקלי 10 = : יד יק ע'י סילסס טכדע 9 :ד''פ טדסבד 'סע וכפי 'פליכמ ,3"* סדפ םודמ נכד ספייכב "יעו ,(ס"קס) ספט זפכ

 1א ןינה ,ן היננח .'ךפ הנינח | אח ירמא .ןפְד ןירמא | 'אַו'ְך ןנבר לכ ,ְך ןנבר ,(םש) יפ [ןינבר 1

 | ו תיעצמא | 1ך הדליג 5 | פד ןובא ,ו [ןוב | ן רב | (םש) י'ר םשב ,ך ירו ,] [ר | אד רו ,(סש) יופ [ר
 ו! ןושאר םויב םהישעמ ,פ םימשה ,ְזְד םהישעמ [םישעמ | | י'א םימשה | 'אְד םימשה ,יִוָפ [םימש 8

 יהי | 'א ושרקנ | 'א ןושארה םויב ,ן ןושארה . . םימש ,י ןושאר םויב םימש ,"ל . . םויב םימש םישענ ,?ךְד ןושארה ..

 | ] עיקוה |  *ך תילטמ . . ,'ך תלטמ ןימכ ,ְך תילטמ .ןפ [תלטמ 4 | י עיקר קזחתי | ן"ל - רמא בר [עיקר
 = [קוספפל 6 | 'אוד -- תא ,יפ [ינפ | ן ןלעמלמ | י'אחו שא | פד האצי ,י'או [תאצי | ן היננח 5 | 'אפ א'רכ
 יום [עיקרה | ן'ְד ינפ תא | ד הטהילו | יד ןלעמלמ | 'ך האצי 7 | ן היננח | ף 'רמ ונדמל | ן הזה ,יִפְד הז
 | אנא | ך 'ל ,ו אניבא 'רו .'א אנינח 'רב בקעי 'רו ,] הנובא 'ר בקעי 'ר ,5 [אניבא י'רב בקעי ר | | ך עיקר

 | ך ל יפ ויסמה ,ך וסמה ,ן וסימה [וסימיה | ודל םיסמח [י'אפ םיסמה* | .ל דומלל [י'אופְד דמלל* 8
 | 'אפידעיקרה ,ן [עיקר | א איעשוא ,ד אי- .ןפ'ְד היעשוה 10 | ך התיה .פ [היה | י םינותחתה ןיבו | י'אָו שא9

 ןושאר 'פב םייסל ןוכנה תוחיתפה ןונגסכ 'וכו יהי םיהלא רמאיו ףיסוהו ונינפלש השרפה תחיתפל הז שרדב ןאכ שמתשהו
 הרקמה ינש טימשהו טוקליה לעב ןיבה ןכו ,םימה ךותב עיקר יהי השרפב 'תכש והזש ותנווכו ,הב שרודש השרפה לש
 ןיבא 'רב בקעי 'רו סחנפ 'רב היננח 'ר םשב הל ןירמא ןינבר לכ 'ג עיקרל 'וכו ארקיו 'פ ץ"במרב .ןינבר 1 :'וכו
 ןנימגרתמדכ רופכ ןושל שרפמ (הדליג 'ג םשו) ט'יכ ר'ב '"יפב .הדלג 2 | :ט"פ ףוסו 'ח 'יס ח''פ ןמקלו ג'חעו "וכו
 רייא םש ישוריבו ,881 דצ אה ל"תמע 'יעו האיפקה רמולכ אערא לע (אדילגכ א'יכב) הדליגכ (דיי זיט תומש)
 םימש וארבנ רבסו .ויה םיחל רמא בר 8  :ךומסב 'יעו עיקרה דלגי 'וכו רמא בר ךוותב עיקר יהי 'וכו יהי ןוב
 ביתכד ונייהו יי'כ ר"ב 'יפב בתכ ןכו ,ת"הע י'שרבו השרפה ףוסב 'יעו ושרק ינשבו ויח םיחל ןיידעו ןושאר סויב
 " איפ ףוס ליעלו ,'וכו ןושאר םויב ןיחל ויהש דמלמ עיקרה תא םיהלא שעיו ביתכ ינשבו םימש ארב ןושאר םויב
 חכו ה"'כב ןושארב ץראה 'וכו ןיחיש רפכ שיא הימחנ 'ר שרד ביפ ןמקלו .שייייע ץראו םימש תאירבב ה"'בו ש"'ב וקלחנ
 א"יפ ףוס ןמקלו .'וכו ה"בכ ינשב םימש 'וכו שיבכ ןושארב םימש 'ד זי"ע ב'פ הגיגח ישוריבו ,'וכו ינישב עיקר
 תא היבקה ארב ינשב דיפ שיר א"רדפבו ,'וכו עיקר ינשב וכו םימש ןושארב ח'ב אמח 'ר םשב יול 'ר רמאמב
 רזעילא 'ר ינש םויב ארב עיקר הזיאו 'וכו ארב תישארב 'נש ןושאר םויב וארבנ ץראהו םימשה אלהו וכו עיקרה
 :ןיב לידבמ יהיו םימה ךותב עיקר יהי יוכו 'נש םימל םימ ןיב לידבמ אוהו 'וכו תויחה 'ד ישאר לעש עיקר רמוא
 ויח םיחל השרפה ףוסב ליייכב היכו .םישעמ :םש ןיבמרב םג 'יעו ,םינותחתה םימל םינוילעה םימ ןיב םימל םימ
 סופדב םהישעמ "גה םג וז "גל דעסו ,רחא רפוס תהגה אוהש ל''נו תודוקנ י'ע םישעמ קחמנ םשו .םישעמ
 םישענ היגהל ןווכו יטיש יניב ןושארה םויב םימש ףפונ םגו ן'ונ הגומו ם"מה ל"יכב קחמנ ןאכו ,רי'ב 'יפו ח''יכו
 היכו ןושארה םויב םימש ויה םיחל הז .קוספב אבומ ן"במרבו ,םישעמה ויה םיללוכמ 'ה 'יס י"פ ןמקל 'יעו וכו םימש
 ול יחי עיקר יהי שרוד .עיקרה קזחי : ג'חעו ןושאר םויב ויה םיחל יגה א'י וכ בויא םינג ןיעמבו ,ימלשוריב
 פסונ דועו ,נחעו ל"יכב הגומ ןכו 'שוריב היכו עיקרה קזחי עיקר יחי רמא בר אבומ ן'במרבו ,סויקו היוה
 "פע ההגה אוהו יעיקרב תלטמ ןמכ הש[עי] יזפ ןב הדוהי רי'א עיקרה חתמי עיקרה דלגי עיקרה שרקי,  ל"'יִכ ןוילגב
 איבה ץיבמרב .עיקרל תלטמ 4 : 160 דצ גי'חו 181 דצ א'ח א'הגא ייעו רמא ןומיס 'רב י"ר "גה ונינפלו ,ימלשוריח
 כ 'וג ןכו הנינפלש רמאמב ונוכ הזל אמש בתכו להאכ חותמ עיקר חיהיש עיקר יהי שריפ אוהו עיקרה תילטמ השעי
 ידומע םש בותכ הלעמלו .הרפש םימש ןוחורב 6 :ני'חעו עיקרה 'ילטמ ןימכ השעי 'ג 'שוריבו ,הנוכנ 'יג איהו עיקרה
 ייפב 'יעו תודמ בילד אתיירבבש שרדה לע כ''ג ךימס ח'רש רשפאו ,הלעמלמ תאציש שאה אוה וחורו ,ופפורי םימש
 אכש רבדמ לי'זו ביי הדמ וז אתיירבב ןרוקמ כ'באר םשב וירחאלשו הז רמאמ .ןועמש 'רב י"רא : םש .בויא ארק ייר
 עיקרה ינפ תא שאה הטהלש תישארב השעמב ונעמש אל  ןיידע 'וגו םיסמה שא חודקכ דציכ דמל אצמנו דמלל
 ךכ תישארב השעמב תישעש םשכ (טיי גיס היעשי) 'וגו תדרי םימש תערק אול רמא הרות ןתמל אב אוהשכו
 אבש דע תוחצחוצמ ויה אלש אלא ןושאר םויב וארבנ רבכו עיקר יהי ה"בקה רמאש העשב הרות ןתמב תישע
 בעמ אב וז הדמ ייפע שרוד כ'בארו ,דמל אצמנו ת"'מ לע דמלל ב"עמ אב עיקר ינפ הטהילו הלעמלמ שאה
 הגו םיסמה שא חודקכ תישארב השעמל ולזנ םירה ךינפמ תדרי םימש תערק אול וב בותכש ת"מ שיקהש 'וכו
 שאה הצחש יצח "יפו ('י"לב וסימיה םיסמה שרודו (סופדבש ר''ב 'יפב 'יעו בעמ הזו תוארונ ךתושעב הירתב 'תכו)
 רה לע הדריש שא איהש הניכש הצחש, ת'מב אלא 'ןכו הצחש ביעמב ונעמש אל ןיידעו םינותחתל םינוילעה ןיב
 תצח שא אוהש םימשה ב'עמב ךכ דריל םינוילעלו תולעל םינותחתל תושר הנתנ אלש םינותחתל םינוילע ןיב יניס
 ,םימל םימ ןיב לידבמ יהיו דיסל ןווכו ,(טייכ ר"'ב 'יפ) "שא העבת םימ ביתכד ונייהו םינותחתל םינוילע םימ ןיב
 ןכו .זיעלב וסימיא דוע ףסונ ןוילגבו וסימיה 'יפ אוהו יצח .ףסונ יטיש יניב םשו ג'חעו יתהגהו דומלל אתיא ל"יכבו
 ייע .היעשוהי יר םשב סחניפ 'ר 9 | :וניבבל ןוגלפ ונבבל תא ופמה וגיחא 'ד ח"'מ א'פ תורשעמ 'שוריב שרדה

 ') ושש.
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 ושעו ינש הניכשלו הנוהכלו םיאישנלו םיכלמל ןושאר ,תישארב השעמל ןושאר | ,סויה ותא לטנ
 שא תרירילו ןופצב הטיחשלו המבה רוסיאלו הדוכעלו הכרבל ןושאר ,(ח הכ תומש) 'ונו שדקמ יל
 :(דכ ט ארקיו) 'ונו שא אצתו ינש

 ד השרפ

 א גהונב .(ג רק פילחח) יונו ויתוילע םימב הרקמה 'תכ 'וגו עיקר יהי םיהלא רמאיו (
 5 אלא ומלוע הריק אל היכקה לבא ,רפעבו םיצעכו םינבאב הרקמו ןיטאלפ הנוב םדו רשב ךלמ םלועה
 :'ונו עיקר יהי םיהלא רמאיו 'ונו םימב הרקמה ינש םימב

 סועט "עו | מ'פ +פכיטד 'כע סלענ [םליכע | ,זי" יס דק סיללפ יכיכמ 'קלי ,3'ספפ 'כ סימספ 'קלי = ,יס על וקלי 4
 ן : נ'כ "ים עפ סנכ

 | א יל וגו--נש | 1אפְד הניכשל ןושאר הנוהכל ןושאר םיאישנל ןושאו [הניכשלו -- םיאישנלו | ותוא 1
 | *אפדך תדיריל ןושאר ןופצב הטיחשל ןושאר ('אפ תומבה) המבה רוסיאל ןושאר הדובעל ןושאר [ תדיריל---והדובעלו 2
 | ₪ םיבלחה תאו הלועה תא חבזמה לע לכאתו י"י ינפלמ ,ך 'וגו יי ינפלמ [רגו | אך שאה .ף [שא
 | י םינבאב. . ./ מ (ילחת)יופ םינבאבו םיצעב [םיצעבו םינבאב 5 | מא ןירטלפ .יִוְד ןיטלפ | םלועבש | ן יל 'תכ 4
 . . תא :מי'אְָד ומלוע תא .פ םלועה ,(םש)י |ומלע | ךל הרק [י'אזחפ הריק* | יפימב אמש -, [רפעבו
 | \םש)י םימה . . יהי םיהלא רמאיו רמאנש ,' םימה ךותב עיקר יהי ביתכדכ ['וגו עיקר--הרקמה י'נש 6 | ן ולוכ

 ושאר שרפמ ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,היה תבשב דחאש דמלמ םלוע תאירבל ןושארה והמ שיייעו) םלוע
 ילב ןאכ רמאמה אבומ ל"יכב ונינפלו  ,(ת"פיב 'יעו םלועה ארבנ ןסינבו ןסינ ח"רו היה תבשב 'א םויש ב/מל
 דחא היה אוהו ןכשמה [תמקה] לש םויה ותוא שרפמ טייכ ר''ב 'יפבו ,ר"'מבו רייספב םג 'יעו ינת העצה ןושל
 דעד הנוהכל םיכלמל הגשה שאר ןסינ ןניפרגדכ םיכלמ ל חבזה תכונחל םיאישנל עובש לש ןושאר :םויו .ןסינב
 וינבלו ןרהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו 'תכד םינהכב חדוכע ןכשמה סקוהשמ תורוכבב הדובע ןכשמה םקוהש
 תומבה ורסאנ ןכשמה םקוהשמ תומבה ורתוה ןכשמה סקוהש םדוק תומבה רוסיאל היה ןסינב דחא סויה ותואו
 ספדנה רי'ב 'יפב ינשה 'יפבו ,םיכלמל ןושאר אתיל םלוכבו ,רחא רדסב תורטעה ונמנ יתנייצש תומוקמה לכבו ,כי'ע
 ימלשוריה תטיש י'פע ןכתיד ינו בתכ 'ב זיפ תבש םיניע הפיבו ,'וכו היה םירפוס תנקת ירהש שוביש הז רבדו בתכ
 אתיאדכ םישדח ישארל ןושאר 'ג ר''מבו ר"יספבו כ'ותבו  .שייייעו הזה שדוחהד ארקמ םיכלמל ףיליד הייר שיר
 ומכ יד 'יס ח'פ 'ג 'פס תוינומדקב םיימורל ןופיפוי םג בתכ ןכו) יא יט ארקיו י'ת ייעו ,היה ןסינ שדח שארו עייסב .כי'ג

 ייעו) חנמ אל שדחל ןושארו םישדחל ןושאר םש תבש ןכו "יגה ע'סב לבא ,(םש ע"סב רענטאר ריירה ז'ע ריעהש =
 תליכאל דוע סרוג םש תבשו כ"ותב ונינפלו ,(שדח שאר ריעשל ןושאר שריפש ינימש 'פ שיר .ת"הע .ייחב וניברב
 לייעמו םיכלמ קיפמ םשו םויה ותוא לטנ תורטע רשע גיל ונינפלש עיסבו ,ןופצב הטיחשל .םוקמב םישדק
 לבא ,רענטאר ר"רה תרודהמ ע"סב תואסרגה יוניש 'יעו ,רפסמב א"י םינינעה םש ןכלו םישדק . תליכאו םישדח
 שיר ת"הע י'שריפב ןכו תורטע רשע לטנ סויה ותוא עיסב איגתדכ בתכ היל אישק היד 'א חיל הטוס י"שהיפב

 ספדנה רי'ב 'יפב ינשה "יפב אבומ ןכו ,ריעשד ה'ד 'ב א'ק םיחבז י"שריפ ע'עו ע"סב תויונשה תורטע רשע :לטנו ינימש =
 רדסב אתיאדכ תורטע הרשע לטנ םויה ותואו איי 'יס ידוקפ אמוחנתב זמרנ ןכו סויה ותוא לטנ תורטע רשע עייסב אינתד =

 תליכאו םישדח ישאר לייעמו םיכלמ קיפמו םויה ותוא לטנ תורטע רשע םינש ייגה ודו ריפד :ר'מבבו |
 תבש ישריפב 'יעו םישדק תליכאל םע דחא ןינע הז ךא ,הניכש הנחמ תציחמל ןושאר דוע ףיסומו םישדק
 וסיפדה ןכו ןופצ תטיחשל ןושארו הניכש הנחמ תציחמל ןושאר טימשהו 'וכו תורטע רשע םש היגה כ"מבו  ,םש
 אק אל םוקמ לכבו םש כ'מב ש"מ ינהימתו ,סש וקחמנ תורטעה יתשו תורטע ביי רפסמה ראשנ יקינולאש .'דבו .וירחא
 םלועב םויה ותואב ושדחתנש םירבד 'ו הנומ ריאי ןב סחניפ 'ר רמאמב "י 'יס םש ר"מבבו ,תורטע רשע אלא בישח

 ןייטשפע 'חהל תוינומדקמו םש אשדת שרדמ 'יעו (הנמ אל םישדק תליכאו :הניכש הנחמ תציחמל ןושאר .םכותבו) <
 הניכשל ןושארל הייארל ןאכ איבהש םיקוספהו ,א'זב שייייעו םירבד 'ט הגומו וכו תורטע רשע גייל ר"יספבו /74 ךצ
 םעה לא וידי תא. ןרהא אשיו 'נש םינהכ תכרבל ןושאר דוע אתיא 'י 'יס םשו ,'ו יס ר"ימבב כ"ג םיאבומ שא תדירילו
 יג ע"יסבו ,(גיי בי םירבד) 'וגו ךתלוע הלעת ןפ ךל רמשה 'יתכד המבה רוסיאל ןושאר 'וכו (ב''כ יט ארקיו) .םכרביו
 תבשו כ"ותבו ,'וכו אצתו 'נש שאה תדיריל 'וכו (ג'י '\ א"מ) יי'נב ךותב יתנכשו 'נש (כ'ותב ה''כו) לארשיב הניכש ןוכשל ןושאר

 יקינולאש 'דב המוקמב סיפדה ג'רו ,ןופצ תטיחשל 'יגה םג שבשמ ספדנה ר''ב 'יפב ינשה 'יפבו ,ללכ םיקוספה ואבוה אל םש =
 ועו ןופצ .תטיחשל ןושאר אתיא ו"דו רייפד ריימבבו ריייספבו ע"סב םג ךא  ,כ'מו א"אב םג 'יעו םישדק תלי

 אוהו הכרבל םוקמב םינהכ תכרבל דוע היגה א'אבו ,כ"ותב םג םהינפל 'יגה היה ךכש ןושאר הד םש תבש תופסות
 הדובעלו .,לארשי תא ךרבל םש תבשבו כ"'ותבו ,הכרבל "יגה ע"סב םג ךא ," 'יסו ' "יס םש ר"מבב 'יגה .י"פע
 דוע איבה תורטע 'ע קחצי דחפבו ,הכשלה תומורת לש תונברק ראשו ןידימת רובצ .תדובע רדסל םש תבש י"שריפ
 ,תואלמ תוביתה בותכל הז י'כ לש וכרדש ףאו .ל"יכב ה"כ .םויה ותא 1  :שיייע לארשי תאירבל ןושאר \ הָרז 'יג
 ר"רה תאצוה תולודג תוכלהל אובמב 'יעו ,םימעפ 'ו ותא ל"יכב אתיא .ךיתעמש לאעמשילו 'פ ז"מפ ןמקל ,ןכו
 יתנייצש תומוקמה לכבו ,555 דצ ד"מ קלח ח'מבו 180 דצ שאמר תאצוה והילא רדסבו 7 .דצ רעמייהסעדליה
 רוסיאל ר"יספבו ו יס םשו ,'י "יס םש ר"מבב המבה ה'כו .המבה רוסיאלו 5 : נ'חעו הרטע לכב ןושאר אתיא
 םש 'ב קוספו ,"" ארקיו תועטב ןאכ ןמסנ םיסופדב .שא אצתו 'נש 8 | :נ'חעו תומבה םש תבשו כ"ותבו ,המב
 :פ'יכב קוספה םילשה ןוכנלו ,שאה תדיריב אלו ןרהא ינב תתימב רמאנ

 שרדה רוקמו ,8 דצ ליעל 'יע .םלועה גהונב 6 : ןאכ דע ושארב עטוקמש ו'יכ ליחתמ וז השרפב .ד השרפ
 'וכו םימב הרקמה ינש םימב ומלוע הרקמ ה"'בקהו רפעו םיצעב הרקמ הרקמ אוהשכ ד'וב תדמ 'ג םשו אתליכמב
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 םוי היכקה םהל ןתנש רחא םוי ,םיקירצה ישעמ וליא רקב יהיו ,םיעשרה ישעמ וליא ברע יהיו
 'ר רמא ,הרואו ץראו םימש םירח םירבד וב וארבנש םוי םוחנח 'ר רמא .ןידה םוי הז [הז הז יאו] דחא
 = 46 וארכנ ינישב רמא ןנחוי יר .אנינח 'רכ אלו ןנחוי 'רכ איתא ,ומלועב דיחי ה'כקה היה ןבש ןדוי
 = = ,[(ד פש סש) תוחור ויכאלמ השוע 'תכו] (ג רק םילהת) 'ונו ויתוילע םימב הרקמה היה םיכאלמה

 ףפועי םיתשבו 'תכו (כ א תישארב) ץראה לע ףפועי ףועו םיכאלמה וארבנ ישימחב רמא אנינח 'ר 5

 = ןנחוי ירד היתעד לע ןיב אנינח 'רד היתער לע ןיב קחצי 'ר םשב ירבמ רב ינילול 'ר = ,(ב ו .חיעשי)
 < לאירכנו עיקר לש ומורדב חתומ היה לאכימ רמאת אלש ,םולכ ןושאר םויב ארבנ אלש םירומ לכה
 יתאמ ץראה עקור ידבל םימש הטונ לכ השוע י'י ינא אלא ותיעצמאב רדממ ה'בקהו ןופצב
 מא רב לאומש 'ר רמא :[םלועה תיירככ] ימע ףתוש היה ימ 'תכ יתא ימ (וכרמ )מ
 = ןייעל םא ךשפנ המ  ,םינותחתב תופתוש ול תושעל היבקה הואתנ םלועה תייוב תליחתמ 0

 < ינש רחא אמש ,ישילש יניש ןושאר וא השלש םינש דחא אלא רמימל ךירצ היה אל ןובשחה
 'ונ ןושארה םויב בירקמה יהיו ןכשמה תמקהב ,ה'בקה ןהל הערפ יתמיא ,אהמתא ישילש
 . תורטע רשע ,ימלוע יתארב םויה ותואב וליאכ ה"כקה רמא םלועה תיירבל ןושאר | (בי ז רבדמב)

 <  ןיכ) ז"פ יפנכ ססקיספ 9 :כ"עו 6 75 ס"פ ליעל 3  :ס"יפ ףוק ןטקל "ע ,סט עוקל" 5 :16 75 ייפ ליעל 1

 .םטלפ שיכ סלפס 18  :כ'טו טייפ ןטקל ,ז'ט "ספ סט סעוקנפ ,דייכ 'יכ שנ "פע סעוסנפ "עו ,'ר יכ- ג"יפ סבכ כבדמב ,('ב
 ו :י"פ סטדס טכדע ,סט כידוע .סט לייקפ ,'3 זיפ סנט ,וייפ סלוע לדס ,ינימט

 י'א [סוי | 'אְד הימרי רב -. .חפ [םוחנת | ך םירופכה .ב'אזחפ [ןידה | ל יל יא הז יאו [ך הז הז יאו* 2

 = = טירבד (י'א 'ד) העברא .'ךבח [םידח םירבד | יחפְד וארבנ ובש ,'א [וב וארבנש | פד 'ל ,יזְז דחא סוי

 < חיה אלש ,ף אוה אלא היה אלו =. ,י[ומלועב | פְד ידיחי ,י'א [דיחי | 'א היהש םוי [היה ובש 8 | י'ִאְד םירה

 /₪ איתא .-, ,'א [אלו | י תוחור . . הרקמה ביתכד . . ינשב רמאד =. [ןנחוי רכ | ך אוה אלא ומלועב
 = | ד דחה | ל םיכאלמ [יפְד םיכאלמה* 4 | (י'א רמאד [רמא אנינח 'ר--ןנחוי ר) ל יל [פד ןנחוי 'ר* | ךאייתא =

 - ארבנ אלש 7 | א סירוביט ,ָך יארבט | 'אָד ינאילול 6 | 'א -. יתכד :יִדפ -, 'נש [ףועו 5 | 7 ל [ךפ תוחור---'תכו*
 תיירבב* | ָך יכנא ,י'ד [ינא | יִד ונופצב 9 | י ןושאר םויב םיכאלמה וארבנ אלש ,'איְד םולכ ןושארה םויב
 = אירפ [ול | יפד סלע לש ותיירב 10 | 'א ןיבשר ,ש ינמחג רב לאומש 'ר | ל ל ,יִד םלוע לש ותיירבב [םלועה
 < |[ "א ךירצ ארק הוה אל ,י ארק ךירצ יוה אל ,ם הירק ךירצ אל [ךירצ--אל 11 | שיא | 'אְד ל חוב ול
 .ותיירבל 18 | י'אְד =. 'נש .פ [יהיו | פד - ןלהל ,י[תמקהב | ירפְד ערפ /'אז] וערפ 19 | יד ישילשו
 62 | א אינתו .חפְד -. ינת [ושע | 'אפְד ימלוע תא | 'אְד םוי ,'ך [םויה | יד סלוע לש

 ם* 'תכ אלו דחא םוי 'תכדמ ןכ שרוד .ןתנש דחא םוי 1 :עטוקמ רמאמה אייכו פיייכבו ,י"כה בתוכ דימ הארנכ
 " "אל הממל שרפמדכ דחא םוי לע תושרד ןה ימא רב ש"רא רכו ןדוי ר'א 'וכו םוחנת ר"א םירמאמה ןכו ןושאר
 יר רמא רמול 'לשוריה ןונגס והזש 'ב ג'י י"'הבמב "יעו 'וכו ינש ןושאר וא 'וכו םינש דחא אלא רמימל ךירצ היה
 :16 דצ ליעלו גיחעו ,יתהגה ןכ .הז הז יאו 2 :ול םדוקה םכחה לע קלוח ינולפ 'ר הזש תורוהל אבש םוקמב ינולפ
 = םוי -יתכש שרוד .םוחנת ר'א : "בירד ארתיפב שרדה םשו ג'חעו םירופיכה םוי לייכב 'יגה םש ליעל  .ןידה םוי
 ןמקל ושרד ןכו ,הרואו ץראו םימש (יטיש יניב ל"ייכב 'יבותכ םירבד וב תוביתה) םידח םירבד וב וארבנש יפל דחא
 . ןהש םידח םירבד שרפמ טייכ רב 'יפבו ,הרואו ץראו םימש ןושארב "וכו ארוב ה"בקה היה תוירב 'ג א'יפ ףוס
 =  ריפדב אתיא ספדנבו ,וכו םידיחי סהש םירה םירבד 'יגה שבתשנ איייכ ר'ב 'יפב) 'דבלמ דוע ןיאש םלועב םידיחי
 השק ןכא ,דח ןמ ץובקה םידח הז 'יפל היהיו (םירחא םיסופדב שבתשנו 'וכו 'ידיחי םהש 'ידח םתש םירבד איס
 ר''ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,שייייע םידיחי ןהש םירבד ןהב שי  א'יפב םש הנומש םימי ראש תואירב םגש ושוריפל
 . א'פב שרדה יפלו ןיתדח ומכ ןידח וא םידח שריפש רשפאו  ,הרואו ץראו םישדח םימש וארבנ ובש שרפמ ספדנה
 = ליעל שרדדכ ל"על םיקידצל הזונגה איה הרואו וכו םישדח םימש ארוב ינגה יכ ןהב בותכש ןתוא וליפא 19 דצ
 .תשבושמה םירפסה תחסונבו ,752 דצ ג'ח א'הגאו 24 דצ אח דומלת תיב 'יעו רצוי תכרבב רכזנש רוא אוהו
 בותכ ל'יכבו ,הרעשב םיולתה ולאה םירה שרפל ובתכנ םישוריפ המכו ,אנינמל העברא ופיסוהו םירה םידח ןמ ושענ
 ןידח .ןיקיזמש םירבד וארבנ ובש רפסה ףוגב אתיא פ'יכבו ,ףסוג שוריפ הזש לי'נו "ןידח ןהש, יטיש יניב הרואו רחא דוע
 ןיקיזמה םגש שדיחו ,היתוריזגב 'וכו הדח ז'טפ ןמקל ושרדש ומכו הדח ברח 'ל אוהש ןידח בתוכה ןיבח ילואו .רסח ראשהו
 :ןנחוי יר 8  :ןעכנימ "כב דוע אתיא םידח םירבד הנוכנה 'יגהו 'ד 'יס בשיו ימוחגתו ,זיפס ןמקל 'יעו 'א םויב וארבנ
 "היכו יתפסוה ןכ .'וכו השוע 'תכו 4 :םדא השענ 'פ י'ת םג 'עו 'מוחנת 'ר תחיתפב 5 דצ ליעל אבומ רמאמה לכ .רמא
 . = :ייליעלדכ וכו, עיקר לש ומורדב חתומ א'יכב עטק ןכו ףפועי ףועו דע קר רמאמה קיתעה פ"יכבו ,נ"חעו םש ליעל
 : .זמרל רחא םוי ןאכ בותכש שרוד .ימא רב לאומש ר'א :נ'חעו א'פ ליעל אוהש ומכ יתפסוה .םלועה תיירבב 9
 ותורבחתה םלשנ אלו םהיניב ןוכשלו םינותחתב רודל םלועה תיירב תליחתמ ןושאר םוימ ה"בקה הואתנש תודחאה לע
 תיירבל ןושאר םוי לע זמרל ןושארה םויב בירקמה יהיו םש 'תכש והזו ןכשמה תמקה םוי דע ויתוירב םע
 יתו לע הז שרד איבמ םש רמבו ר'יספבו ומלוע תא ה'בקה ארב ןכשמה תמקה לש םוי ותואב ולאכ םלוע
 | 7 ארכש ןושארה סויה ןמ ןושארה םויב והמ (אבא רב ר"מבבו ,אחמ רב וא) אתמ רב שיירא םש 'גו 'וכו גירקמה
 "  םוי אלא כ'כא ןושאר סוי 'וכו ברע יהיו 'וכו 'תכ -המ האר םינותחתב ויתוירב סע רודל הואתנ םלועה תא ה"בקה
 < .תרשהו ןכשמה םקוהש ןויכ אלא (רי'מבב ה/'כ' ןכ השע אל 'וכו רודל הוואתנ ומלועב ידיחי ה"בקה דעש וכו דחא
 = דובכ: ינימ הרשע .תורטע רשע 18 : 'וכו םלועה ארבג (הז םויב ר"מבב) ןושארה םויבש בתכי ה'בקח רמא 'וכו וב
 <" תיירבל ןושאר ןאכ שררש ומכו ע"סב אתיאדכ תבשב דחא םוי היה אותו ,ןכשמה םקוה וכש סויה ותוא לטנ הלעמו
  תאירבל ןושאר 'ג ר'מבבו ה"יספבו םש תבשבו כ"ותב םג "יגהש ומכ תישארב השעמל ןושאר והזו םלוע
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 ארק ךשחלו ךטוחת אהי םוי ול רמא םוי רואל םיהלא ארקיו ךכ ,ךמוחת אהי הליל ינולפ
 רקב תיוצ ךימימה בויאל רמוא היבקהש אוה ןנחוי 'ר רמא ,ךמוחת אהי הליל ול רמא הליל
 ומוקמ אוה הז יא ותעדוה ,אהמתא (םש םש) ומוקמ רחש התעדיה אלא ,אהמתא (בי חל בויא)
 וארבשמ (ז המ היעשי) םולש השוע ךשח ארובו רוא רצוי 'עט 'מיא הנא אמוחנת 'ר רמא ,אהמתא
 :ןהיניב םולש השע

 אלא הערה לע ומש דחיימ היבקה ןיא םלועל רזעלא 'ר רמא םוי רואל םיהלא ארקיו (ה
 ךשחלו אלא ןאכ בותכ ןיא הליל םיהלא ארק ךשחלו םוי רואל םיהלא ארקיו הבוטה לע
 :הליל ארק

 ברע יהיו אלא ןאכ בותכ ןיא ברע יהי ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא ['וגו רקב יהיו ברע יהיו]
 ארבש דע ןבירחמו תומלוע ארוב ה"בקה היהש ןכימ והבא 'ר רמא .ןאכל םדוק םינמז רדס היהש ןכימ
 תא םיהלא אריו והבא 'רד הימעט סחניפ 'ר רמא ,יל ןיינה אל ןוהתי יל ןיינה ןיד רמא .וליא תא
 ייני 'ר רמא :יל ןיינה אל ןוהתי יל ןיינה ןיד (אל א 'שאוב) דאמ בוט הנהו השע רשא לכ
 ולא והת התיה ץראהו םיעשרלש ןהישעמו םיקירצלש םהישעמ היבקה הפצ םלועה תיירב תליחתמ
 בוט יכ רואה תא םיהלא אריו .םיקידצה ישעמ ולא רוא יהי םיהלא רמאיו ,םיעשרה ישעמ
 ישעמ ןיבו םיקירצה ישעמ ןיב ךשחה ןיבו רואה ןיב םיהלא לרביו .םיקירצה ישעמ וליא
 ,םיעשרה ישעמ וליא הליל ארק ךשחלו ,םיקידצה ישעמ וליא םוי רואל םיהלא ארקיו םיעשרה

 :סש עוקל 9 :'ע "ס סט סעומנס ,בי" יק עיכזס 3" סעוסנס 'יעו ,('5 '3) על3 'פ 3"ע יסככ .סכיס ,'ס עכ טוקלי 6
 : 18 5 נייפ ףוס ליעל ייע 19 :'6 ייכ דל סילספ טכדע ,(0"י 'ג) לכס 5 'פ סלסק טכדע טיפ ןפקמ 0

 ['אד םוי רואל | מיפ 'ל ךמוחת אהי הליל--.ךכ | מ (םש) י אהת יהיהי | יפל יל ,מ ינלפ [(םש) יד ינולפ* 1
 | ם(םש)ורחשה | מי'אפ תעדי ,ךהתעדי | מי'אפְד 'ל .(םש) י [אלא | יל אהמתא 8 | ל התויצ [תיוצ* 2 | ל רואל
 ,(םש)יִך . . הז יא :פ ומוקמ הזיא | 5 יתעדי ,מ יתעדוה ,ך תעדיה .ל ותעדה [(םש) 'י'א ותעדוה* | 'ל אהמתא
 .פ [וארבשמ | אמעט '| מ (םש)'י תירמא ,ְך 'נירמא | אנא | 'א םוחנת 4 | ְך אוה הז יא ומוקמ ,'א . . וז יא

 | דיל .(סש)יר'א סה* .מַּפ [ןהיניב 5 | ך וארבנשמ ,'א םארבשמ ,מ ןארבש ימ ,(םש)ו?ך ןארבשמ ,! וארבשכ -

 /ח!דןאכימ :פ [ןכימ 10 | י'אךביתכ | שפ היהו [יהי 9 | י'ִאְד ביתכ | 'א -. 'יתכד .פ -. 'נש [ארקיו 7 | דחימ 6 |

 | ך היהש .'אפ הי'בקהש ,ז [היבקה היהש | ך דמלמ ,'א ןאכמ ,ח ןאכימ .פ [ןכימ | ןכל | י דיגמ ,'איָד ןאכמ

 ל יעט [ך הימעט | (ךומסב ןכו) 1א ןוהנה [ןוהתי 11 | ה ןיבירחמו [ןבירחמו** | "אפ הנוב [ארוב

 לכב) ָך םיקידצ לש ןהישעמ | (רמאמה לכב) ָך םיעשר לש ןהישעמ 14 | םלוע לש ותיירב 18 | יאני | א אמעט
 לש םהישעמ 16 | פְד םיעשר לש (ף םה- ) ןהישעמל [םיעשרה--ןיבו 15 | ך 'ל םיקידצה -- אריו | .רמאמה
 | (ךומסב ןכו) אפ םיעשר לש םהישעמ | (ךומסב ןכו) 18  םיקידצ

 טוקליו פייכבו ,נ'חעו 'וכו ינולפ ל"א ינשל ןכו יטאנקרבו ,'וכו ינשל ארקו הדיקעב היכו ,'וכו ינולפ ול רמאו ינשל
 ויל קלח ח"מ 'יעו חכונב א'ה ףיסוהל הז י'כ לש וכרדמו שבתשנ לייכבו ארקמב הי'כו .תיוצ 2 :ינולפ ללכ ג'ל ןאכ
 'ה תא ףיסוהו ,רחשה תעדי ירקהו רחש התעדי ביתכה םש ארקמב .רחש התעדיה 8 : 55% דצ ד"מ 'חו 207 דצ
 .ותעדוה :השרפל השקו םש בויא 'קליב םג אתיא אלא תביתו .אלא אהמתא י'ע ארקה קיספהש םושמ הלאשה
 לכב וניצמ אלש אלא ,לעיפב תעדי ירקה יפל ארקמ לש וטושפ אוהש ומכו ותעדוה תעדי שרודו ;ני'חעו יתהגה ןכ
 םדאהו בייכפ שיר ןמקלו עידוה יכ עדוי יכ 'ד 'יס חיפ ןמקל שרדה ןכו ,אצוי לעופ תויהל לעיפ ןינבב עדי שדק יבתכ

 ימי תשש רוא לש ומוקמ הז יא תעדי ומוקמ רחשה תעדי 'יגה 'שוריבו ה'ט 'ב יכאלמ יש תחנמ ייעו  עידוה עדי -
 לבא ,םלוע לש ותירחשב היהש ביימ לש רוא רמולכ .רחשה םוקמ ומכ ומוקמ רחשה םש שרודו .זנגנ ןכיא תישארב
 .יעט 'מיא 4 : םש 'שורי ף/'זרהמ 'יפבו תי'פיב 'יעו הזינגב ירייא אלו שממ הלדבה לדביו שרד ךכ ןנחוי 'ר אהד אמית
 יקליבו ןאר בשמ 'יגה רווחמ רתויו ,'וכו השע ךשחל .וארבשמ :18 דצ י'מב ליעלו נ'חעו אמעט תירמא אנא ישוריב
 ר'א 6 :'וכו השע ןרצישמ סישרהמ 'יגכ ל'צו 'וכו םולש השוע אצישמ 'שוריבו .נ"חעו ןארבשכ ןאכ 'יגה ונרווול .'ד
 שרדמבו ,('ה יט לאקזחי) ינזאב רמא הלאלו שרדב (ימו א'כ הרעה שייייע) עלב 'פל החיתפב רי'כיאב ה"'כו .רזעלא
 לע רכזנ ה"יבקה לש ומש ןיא ןנחוי 'ר םשב תדפ ןב רזעלא רי'א ('ה 'ה 'ילהת) ער ךרוגי אל אתיא םש אמוחנת
 שרדו ,וליאו הייד 'א 'ג תינעת יסות 'יעו 'וכו רואל םיהלא ארקיו רמאנש 'וכו ןכ אוהש ךל עדת הבוטה לע אלא הערה
 ייפב שרפמו היהו 'יגה נ'חבע .ברע יהי 9 :70 דצ םש לאהטנעדיירפ 'חה שיימכ ןוליפ ירפסב ותמגוד אצמנ הז
 רקיעבו ,'וכו םינמז ררפ היהש דמלמ רבעשל יהיו אלא אבהל שמשמ אהיש כ"כא ברע היהו ספדנה ר''ב 'יפבש ינש
 ןכימ 10 = :72 דצ לאהטנעדיירפ 'חה לש ורפסבו םש קנומ 'חה תורעהבו ליפ בי'ח ניימב 'יע וירחאלשו הז שרד
 רמאמה ללכנ םשו ,ןבירחמו תומלוע ארוב םש  לפוכש אלא טיפ שיר ןמקל סופדב ןאכמ היכו .ה"בקה היהש
 ,תלהק ימב קתעוה" םשמו ,'וכו סלועה ארבנ ותנועב ארקה שרוד תיירו ותעב הפי השע לכה תא אמוחגת 'ר תחיתפב
 אבומ םש הדיקעו נ'מב תומלוע ארוב :והבא ר"א םש טימשהו עטקו 'ןכו היהש דמלמ "יגה םשו םילהת ימב ייעו
 שרדמב בישר ל"והש תלהק 'מבו ,ןבירחמו תומלוע ארוב ןבירחמו תומלוע הנוב 'יגה תלהק ימבו ,נ'חעו 'וכו הנוב
 דיפ ןמקל ןכו ,ןבירחמו הגומו ןיבירחמו אתיא לי'יכב .ןבירחמו :שי'ייע ןבירחמו תומלוע ארוב קר 'יגח 97 דצ אטוז
 בוט הנהו 12 | :808 דצו 900 דצ ןאמלאד ייעו ןידירומש ג'יפ ןמקל ל"יכבו ןידירומו ר'פד טוקליב 'ה "יס
 ל'תמע 'יעו ,יל האנה ויח אל םינושארה ןתואו יל האנה הז םלוע .ןיינה ןיד :דאמ בוט התע השעש המ .דאמ
 םש םייסמו והבא 'ר רמאמב ב''פ ףוס ליעל אתיא םיקידצה ישעמ ולא 'וכו רמאיו דע שרדה לכ .תליחתמ 18 :ןיינה יע
 ל'יכ ןוילגב םלשוה ןידה םוי הז דע ןאכמ .םיהלא אריו 14 :םש י"מב 'יעו 'וכו אריו 'תכד הממ 'וכו עדוי וניא לבא
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 ןה השלש אל ,אהמתא העבש ,(וכ 5 היעשי) םימיה חעבש רואכ םיתעבש היהי המחה רואו
 הימוי תעבשל רקפמ אנא ןכו ןכ רמאד שניאכ אלא ,אהמתא תורואמה וארבנ 'דב אלו  ,אהמתא
 :הרוא ה"כקה םהל עיפשהש חלשותמ לש לבא ימי 'ז ולא רמוא הימחנ 'ר ,יתיתשמד

 לע ןיכרבמ ןיאש ןינמ ןירסיקב שרד והבא 'רד הירב אריעז 'ר רואה תא םיהלא ארוו (ד
 ולידבה 'מא ןנבר  ,ול ולירבה רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר  ,לרביו אריו אכה ןמ ,ורואל ותואיש רע רגה
 - ילורנ ינש ושרד ךכ היכרב 'ר רמא  .ונבל השירפהו הפי הגמ ול היהש ךלמל .אובל ריתעל םיקירצל
 רחא ןיניטרטסיא ינש ול ויהש ךלמל .שממ הלרבא לדביו שיקל ןב ןועמש 'רו ןנחוי 'ר  םלוע
 םויב טולשא ינא רמוא הו ,הז פע הז ןיניירמ ןהינש ויהו .הלילב שילש דחאו םויב טילש
 ול רמא ינישלו ךמוחת אהי םוי ינולפ ול רמאו ןושארל ךלמה ארק  ,םויב טלוש ינא רמוא הוו

 15[ כ וכ סימסס טכדע ,גילפ כ'כדל ,'3 ס"ק ןיכדסנפ | ,'ג נ"'פ ניפ קייפ יטוכי ,י"פ סטוק ספפסוס ,נ"לפ ןעקל ייע 8
 1' ק") .קיעשי יכיכמ 'קלי .די'כקפס 'כ בויס 'קלי 6 /'6 יס "כ סילסס טכדע 5: 'ג 3" מ"פ םוככנ 'טוכי ,'סו 'ד כ טוקלי 4

 אהמתא ,(םש)יפ העבש [אהמתא העבש || ל יל יל םימיה תעבש רואכ 'וגו [(םש) יִד םימיה -- רואו* 1

 א"ל אל .יפ [אלו | (ךומסב ןכו) 'ל אהמתא 2 | 5 יל ןה | (םש) י'אְד אלו .5 [אל | 'א יל ,ך העבש
 יִפְד יתותשימד 8 | יא ימוי .פְד אימוי | י דקפא | יפ שנאכ | יש ולתנ [וארבנ | יִפְד יעיברב .'א [ידב | ך אלהו
 ,'א [הלתושמ | ולבא | (םש) יפְד תעבש ,'א [ז | ד רמא ,(םש) י 'א [רמוא | 'א איתשמר ,(םש)י יתותשמ

 "ים [ךלמל 6 | ייפ ןירמא | יפ ןינבר | 'א ומצעל [ול | ₪ ינש ,י'א אכהמ 5 | (םש) יַפְד קידצה
 | 'אד -- לשמ .מ'יעפ [ךלמל | מי'אפְך הלדבה ,עזַד [הלדבא 7 | אפ רודה [םלע | ך ₪ לשמ
 [הלילב | יריעב .םויב 8 | מ ןיגיטרטצא ל יגיטרטסיא ,(בויא)יז) ןיגיטרטסא [ירפדד ןיגיטרטסיא* | עא 'ב | עפ היהש

 ינא םויב , םויב טילש ינא 3) [סויב טולשא ינא | | | יב ןיבירמ | ,(בויא) 'י'אְזַ םינדמ | | | י הנידמב

 =! -ומכ 1 טילש ינא םויב ,מ (םש) יד טלוש ינא םויב [םויב טלוש ינא 9 | 'א טילשה . . . ,י טילש . . . ,םמְד טלוש

 ארק [ול רמא ינישלו | י היהי ,ךְל אהת [מ (םש)י'אחפ אהי* | יפ סיי ,'א ינולפ סוי מ סוי ינלפ | ₪ ןכ
 | (םש)י רמא ינשלו ,פ ינשלו ,י ינשל ןכו ,ָך לא ינשל ךכו /מ ול ימאו ינשל ארק ,1א לייא יבל

 היילפ שיר ר"משבו .נ'חעו תנקותמ איה ןכיהו הזנגנ איה ןכיהו ן'במרבו ,הנקותמ איה ןכיהו 'ג יטאנקרבו ,'וכו םיקידצל
 תעבש רואכ 1 :'וכו ןדע ןגב וזנג ןכיהו 'וכו ל"על םיקידצל וזגג ימלו 'וכו ןושאר םויב היבקח ארבש רואה אתיא
 ימי תעבש ולא העבש הידומע הבצה 'א ח'ל ןירדהסו א'יפ שיר ריייוב שרוד ןכו תישארב ימי תעבש .םימיה
 הביתה תביתכ ןכו ,ביימ 'יס בא עורז רואב 'יעו אהב ההמתא םשו) ןיבמרב ה"כו .אהמתא העבש :תישארב
 ר''ב ייפבש ינשה 'יפבו ,רוע שמש אלו ןושארה רוא זנגנ זאו .תורואמה וארבנ ידב אלו 2 : ('א א'יכב םימעפ הברה
 רשפא ךיאהו שרפמו תורואמה ולתנ יעיברב אלו אהמתא םימי תעבש רואכ םיתעבש היהי המחה רואו 'ג ספדנה
 היהו יעיבר סוימ אלא ושמש אל ןושאר סויב תורואמ וארבנש פ'עא אלהו תישארב ימי םימיה תעבש רואכ רמול
 ..יטאנקרבו ן"במרב כג אבומ ןכו 'וכו השלש אלו םירפסה לכ 'יג דגנ הזו ,כ'ע םימיח תעברא רואכ רמול ול
 איה וזש רשפאו ,'וכו תורואמח ולתנ יעיברב אלו 'וגו היהי המחה רואו 'וכו היהו ינש קיתעה 'ה זמר טוקליב)
 ולתנ יעיברב אלו םה השלש אלו העבש קיתעה 'יעשי טוקליבו .ןאכ עטקש וא ,ר'ב 'יפב שרפמה ינפל התיהש 'יגה
 עינצמ ינא .ךכו ךכ רמואש םדאכ .רמאד שניאכ :םש הגיגתב א'כהכ איתא אתיירֶבהְד שרפל השק סגו (וכו

 .לבא ימי 8  :םש ץיבמרב 'יעו םתצקמל אלא םימיה תעבש לכל קיפסיש ותגווכ ןיאו ילש התשמה ימי תעבש
 ןכו  ,'וכו הבושת ושעיש ידכ קידצה חלשותמ לש ולבא ימי היבקה הלתש םימיה תעבשל יהיו שרוד ב"לפ ןמקל
 ייעו חלשותמ לש תוליבא ימי םש ןירדהנסבו ,סש םילהת 'מו נ'רדאו ימלשוריו אתפסותב קידצה 'וכו ולבא אתיא
 ימי תעבש ולא ןביט המ םימיה תעבש ולא םלוע רדסב שרופמו ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפב אבומש המו ,סיד
 'יעו .עיסב ונינפל אתיל הז לכ "וכו הרוא הי'כקה סהל עיפשה 'וכו רכשבו תונערופה תא ובכעש חלשותמ לש ולבא
 .םיהלא אריו 4 :םש ג''רדאו 'פסותב 'יע 'וכו ובכעש וכו ןביט המ רמאמה שארו ,128 דצ רענטאר רי'רהל ע"סהל אובמב
 מיר תורעהב םג 'עו וינפלש רמאמה םע בותכה רביחש כ'מכ אלו .אשראוו 'דו אדריפ 'דב רמאמה ליחתמ ןכו
 דע רנה לע ןיכרבמ ןיא הנשמה שוריפב רמאמה לכ אבוה תוכרב ימלשוריב .והבא 'רד הירב אריעז 'ר = :רעגירק
 ןיב םיהלא לדביו ךכ רחאו בוט יכ רואה תא םיהלא אריו והבא 'רד הירב אריעז 'ר שרד 'יגה םשו ,ורואל ותואיש
 .ול ןלידבה 5 :  לדביו .כ'חאו 'וכו אריו ןירסיקב .'וכו שרד 'ג (אצנגמ יד) ס"שרהמ תחסונבו ,ךשחה ןיבו רואה
 - ארבשכ ךכ אוה ילש הז רמא הפי הנמ הארש ךלמל לשמ (נ'חעו ומצעל ולידבה 'יגה םשו) םילהת 'מב שרופמ
 הימע ארוהנו רמוא אוה ןכו ינא אלא הב שמתשהל הלוכי הירב לכ ןיא .רמא  לודג רוא ארבו ומ וע תא תי'בקה
 כ"'חאו ,י'כ ריב 'יפב אבומ ינא אלא דע הז רמאמו) 20 דצ ליעל יתורעהב ייעו 'וכו יולח ןיבא ריא םש דועו ארש
 וכו רמוא הימחנ 'ר 'וכו היהי המחה רואו םירמאמה ישוריפ םדוק ספדנ ר''פדבו ,'וכו םידיקפ ןיגיטרטסיא 'יפה םש
 ינש ושרד ךכ היכרב ר"א רחא רדסב 'ג םש ימלשוריבו .(שוריפח לכ סרוסמ אנליוו 'דבו ,ינשה שוריפמ ופסותינש
 ויהש ךלמל דיהלמ ולשמ אובל דיתעל 'וכו ןירמא ןינברו ול ולידבה רמא ןומיס 'ר יב י"'ר יאדו הלדבא רכו םלוע ילודג
 רדס סישרהמ תחסונב לבא ,םש אתיל ונבל השירפהו הפי הנמ ול היהש ךלמל לשמהו 'וכו ןיגיטרטסיא ינש ול
 יטאנקרב .םלוע ילודג 6 :שממ הלדבה םש 'ג ןכו וכו הנמ ול היהש ךלמל לשמה םש סגו ר'בב ונינפל ומכ םירמאמה
 ךכ "וכו ךלמל ליזאו שרפמדכ .שממ הלדבא 7 :נ'חעו רודח ילודג אבומ 'ג רעש הדיקעבו רואה תא םיהלא אריו 'פ
 ייפו :('י'ל אוהו ,ימלשוריב הי'כו יתהגה ןכ .ןיגיטרטסיא : ךשחו רואל ןימוחת הלילו סוי עבקו ןיבירמה ןיב לידבה
 .טולשא ינא 8 :  ןייד 'עו יגיטרטסא 'ע ךורע 'יעו ןיגיטרטסא (ו 'ח ביש) םיביצנ דוד םשיו םוגרת ןכו םיביצנ ןאכ
 רמוא הזו טלוש ינא םויב רמוא הז אבומ הדיקעו יטאנקרבו ,נ'חעו תודוקנ י'ע הקחמנ טילש תלמו טולשא טילש ינא ל"יכב
 הכו ;יתהגה ןכ ,ךמוחת אהי 9 : םויב שמשמ ינא 'וכו הזו םויב שמשמ ינא רמוא הז 'יגה 'שוריבו ,טלוש ינא םויב
 אהי 'ג םש בויא טוקליבו ,'וכו אהת הליל אבומ הדיקעו יטאנקרבו ו'דו ר"פדב םג אתיא אהת סוי ייגהו ,ימלשוריב
 ארק ישוריב .ןכו וכו סוי ינולפ לייכב 'יגהש ומכ ינולפ יתפסוה .ינולפ ול רמא ינישלו :םימעפ 'ג אהת כ"חאו

 ') 0דק0דְכע66, 0940118100.
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 תא םיהלא אריו ,הרואל הליפאמ םיוצממ לארשי ואצי ובש תומש הלא רפס דננכ רוא יהיו
 רבריו רפס דגנכ רואה ןיב םיהלא לדביו ,[תובר] תוכלה אלמ אוהש ארקיו רפס דגנכ 'ונו רואה
 אלמש הרות הנשמ רפס דגנכ רואל םיהלא ארקיו ,ץראה יאבל םירצמ יאצוי ןיב לירבמ אוהש
 רבד .וב הנש אוה ףא םהל רמא  .[תובר תוכלה אלמ ארקיו רפס ואלו היל ןיביתמ תובר] תוכלה
 ן 5ימי תששב תארכנש הרוא ינת :אהמתא םוי אוה אלו רוא אוה אלו םוי רואל םיהלא ארקיו
 ריאהל תארכנ אלש הלוכי הניא הלילבו המח לגלנ ההכמ איהש הלוכי הניא םויב ריאהל תישארב

 המחה רואכ הנבלה רוא היהו 'נש אובל דיתעל םיקידצל הזונג  ,איה ןכיאו ,םויב אלא הלילב |

 ה"'עפ .ס"פ יסככ ססקיקפ נעו סיעפו ביפ סייפ ןטקפ ,'ס ביי סגינס 'יצו ,(ויפפ) כ"ט 'כ סיעשי 'קלי ,'ס על עוקלי 5 ה
 :ס"כפ ז"סדמ =

 = | אד ךשחה ןיבו ₪, [רואה | ל יל א הברה [ירפְד תובר* | בוט יכ ['וגו 2 | י"א הלאו .פ [הלא | 'ל םירצממ 1
 [ו"ל היל ןיביתמ* | ל יל ,ש תובורמ .'א הברה [יפך"לתובר* 4 | אלמ אוהש | סוי .-, [רואל 8 , 5 יניס רבדמב [רבדיו

 .. אלהו ["ל תוכלה--ואלו* | ליל ,₪ ןומיס ברל ייירבח היל ןיביתמ /1אדךפ"ל ןומיס 'רל (ך איירבח) אירבח ןיביתמ | =
 [רבד וב | ירבפ הנש | ל ל .'א הניה [ירפד תונר* | ל 'ל :יר'אְד תוכלה ('א אלמ אוהש) אלמ |
 | א אינת | ך אל | אל 5 | ₪ רבד הב העוטשה ,'א [העוסש] (העובש) וב שכב אוה רבד י| םירבד וב =
 [המח | ל אהכמ [ישפְד ההכמ* | ל לוכי [הלוכי* 6 | טיפל ארבנש רוא [(היעשי) י'אד תארבנש הרוא* |
 ריאהל ,יפ םויב ריאהל אלא ,(םש) יד םויב אלא ריאהל [םויב--ריאהל | 5 ארבנ | ₪ ריאהל =. [הלוכי | ךהמהה =

 (?ך איה ןכיהו ,פ איה ןכיאו) איהו הזנגנ :'א .תנקותמ [הזונג | י'אד ןכיהו .זדפ [ןכיאו 7 | %א הלילב
 | (םש)י . . הזונג אלא ,י תנקותמו הזונג ,?ךפד תנקותמ |

 היבקה היה ךכ א'פ שירב שרדה י'פע 'וכו קפעתנ ובש שרפל ןיאו ,'וכו ואציש רכזנ וב 'וכו ואצי ובש ךומסב
 טרפב תישארב רפסב אלו הייבקה לש ותנמוא ילכ התיהש ללכב הרותב רמאנ םשש ,םלועה ארובו הרותב טיבמ

 אוהש ארקיו יס דגנכ םייח םימ ראב דייספ ןמקל ליייכב ה''כו  ,נ'חעו תובר יתפסוח .תובר תוכלה 2  :ת"פיב 'ועו
 ךומסב םג יוגה י"כח ףוגבו :תוכלה אלמ ארקיו רפס ואלו ןוילגב ךומסב םג אתיא ליייכב ןאכ ןכא :תובר תוכלה .אלמ =
 אוהש ארקיו 'ס דגנכ 'וכו רואה תא 'וכו אריו 'תכ תובר תלמ ילב םג ןאכ שרדה 'יפו ,תוכלה אלמש הרות הנשמ דגנכ =

 םירופיפ םהב שי םירפסה ראש לבא תוכלה אלמ הרות הנשמ ןכו ,םיניע תוריאמ ןהש תוכלה ופוס דעו ותליחתמ אלמ =
 תרות ובש ארקיו 'ס דגנכ אתיא ('א ז'ע םש) אמוחנתל אובמב ףסונה רמאמבו ,ת''פיב םג 'יעו תוצמה ינינעמ אלש םיבר =

 ןמקלו ודב םג היכו .רבדיו יס :םוי רואל ארוק ךכל תוצמ רקיע ובש הרות הנשמ דגנכ 'וכו הידמול יניע הריאמש םינתכ <
 רואב רואל ץראה יאב ןיב לידבהש .לידבמ אוהש 8  :'א ד'ע ג'פ הליגמ 'שורי בימק 'יפ סחנפ ירפס 'יעו ד'לפ
 ילכה בתוכ דימ הארנכ ןוילגב ףסונ ל"יכב .תוכלה אלמש 4  :ת''פי .םיכשחמב סבישוהל םירצמ יאצוי ןיבו םייחה
 ןומיס 'רל אירבח, רחא רפוס דימ הארנכ דוע ףסונ הלעמלמו ,"תוכלה אלמ ארקיו רפס ואלו היל ןיביתמ תובר
 תובר ןאכ םג יתפסוה .תובר תוכלה אלמ | :יתררבש 'יגהל תמכסמ טוקליח 'יגו תואחסונ יתש ןהש לגו "ואלו
 הנשמ רפס ינשמו ;תובר תוכלה אלמ אוהש ארקיו רפסב רמא רבכ אלהו הלאשה 'יפו ,2 'וש  ליעלו נ"חעו =

 ףאש םוי רואל 'וכו ארקיו קוספה וב הלות ןכלו םירפסה ראשב ורמאנש םירבצ הנוש םגו תובר תוכלה אלמ הרות =
 ןב הנוש ייגה נ'חב דוע 'יעו ,רמאמה םויס הזו הימתב 'וכו רוא אוה אלו םויו רוא לפכש רבד וב הנש אות =
 לע שרד אוהו עייפב רובד ליחתמ וכו הרוא ינת אתיירבבו ,יב גייס ןילוח ייעו א'יכו פ"יכב העוסש 'יפהו םירבד |

 בתכש ספדנה רי'ב 'יפב ינשה 'יפ יפל ןכא ,אשראוו 'דב ןוכנל םירמאמה ודרפנ ןכו ,כ"'מעו רוא יהיו רוא יהי 'וכו רמאמ
 ידב םירמאמה וקיספה ןכו ,'וכו אוה אלו 'ןכו ארקיו ליחתמ וירחאלש רמאמהש ליסש עמשמ 'וכו רוא ינת בישמו
 אוה םגו ,'וכו רוא אוה אלו ךירפש המ בשייל אתיירבה שרפל השק לבא ,ל'דר ייחבו תייפיב 'יעו אנליוו 'דו אדריפ =
 לצא 'וכו הרוא ינת 'וכו רואל םיהלא ארקיו קיתעהו םירמאמה רדס סרפ טוקליבו ,שרוד אוהש תוארקמה רדס דגנכ <
 בתכו. תורואמ יהי יפ תי'הע ןץ"במרב אבומ .תארבנש הרוא ינת 5 :'וכו ומש דחימ הי'בקה ןיא 'וכו ארקיו לע שרדה |

 הגיגתבו שייייע 'וכו ול ולידבה .רמאש הלדבההו הזינגהו ןושארה רואה דוס עדת 'וכו םתנווכ תעדל לכות םאו
 ארבש רוא רזעלא ר"'אד רזעלא 'רדכ יעיבר םוי 'וכו ברע יהיו וכו םתוא ןתיו ביתכהו ירביא ןושאר םויב רואו ןניסרג
 םיקידצל 'וכו וזנגו דמע 'וכו לובמה רודב ה'בקח לכתסנש ןויכ ופוס דעו סלועה ףוסמ וב הפוצ םדא ןושאר םויב ה%

 ולתנ אלו 'א 'םויב וארבנש תורואמ ןה ןה א''כחו בקעי 'ר ירבד 'וכו ןושאר םויב הי'בקה ארבש רוא יאנתכ 'וכו
 אתיירבה תטש יפְלו .'ד םוי .דע ולתנ אלו תורואמה וארבנ םלוע לש ןושאר םויו ו"מפ רי"יספב 'יעו  ,'ד וש -

 ןכו ,ל"על םיקידצל ולידבה ןירמא ןנברו ול ולידבה רמא ס"ביר ח"פ תוכרב ישוריב הכו ךומסב ושרד ונינ
 ותואב שמתשהל םלועה .הכז אלש יוכו רוא יהיו (ב"מפ) א"מפ ןמקל ושרד ןכו ,ל"על םיקידצל הזונג  ןאכ הוז

 ןויכ ופוס דעו םלועה ףוסמ הב טיבמ םדא היה ןושאר םויב תארבנש הרואה התוא הדוי 'ר רמא םש דועו
 א'יפ י'מב 'יעו ב"יפו א'יפ ןמקל םג שרדמה יסופדב .אתיא רמאמה הזו) 'וכו םיקידצל הזנג 'וכו הי'בקה
 ליזאו שרפמדכ 'ד םוי דע אלא הרואה התוא השמש אלש חכומ ןאכו ,הזנג יתמ שריפ אלו ,(םש יתנייצש םיז

 ינפמ זנגיל דיתע ורואש יוכו רוא יהיו (א'ע 'כ) היפ רייספב ןכו תורואמה וארבנ יעיברב אלו 'וכו אהמתא ה
 םויב תורואמה וארבנש םדוק םימי השלש םלועה וב שמישו ןושאר םויב ה"'בקה ארבש רואה א''כפ ז"'אדתבו תורו
 ןמקל ןגירמאד אהא גילפו ,'וכו ןושארה רוא ותואל וזנגו הייבקה דמע יוכו יעיברה םויב תורואמה וארבנש ןויכו עו
 וקל אל שיעמ .תורואמה ולקלקתנש פ'עא ב''יפו א'יפ םש דועו ,תבשבו ש"עב השמש הרואה התואש בייפפו בי'ופא
 יתהגהו ,םש ןיבמרה תגשהבו תורואמ יהי יפ ת''הע י"שרבו .א'נ הרעה ג'כפ ריייספבו ת''פיב 'יעו ,תבש יאצומ

 עיפשהש הרואב םייסמו ןאכ דעו השרפה תליחתמ רוא סרוג רשאכ רואב ליחתמ לי'יכבו .נ'חעו תארבנש הרוא ןאכ
 םירפוסה ידיב איפר הרואו רוא הארנכו ,'וכו הזונג איה ןכיאו 'וכו תארבנ אלש הלוכי הניא ל''יכב סרוג ןכו /ה'בקה םהל =

 (ב''מפ) א''מפו בייפבו ,םש הגיגחב ה"'כו 'וָכְו ארבש רוא סופדה תחסונב א''יפ ןמקל 'יעו תונושלה ינשב ושמתשהש ונאצמו
 יחה ןושארה רוא ןינעב שיימ ע''יעו ,תורואמ .יהי 'פ יטאנקרב ןכו ץ"במרב םג אבומ יתהגה רשאכו ,'וכו הרואה" התוא =

 לגלג ההכמש ינפמ יטאנקרבו ,ן'במרב הי'כו .המח לגלג ההכמ איהש 6 :88 דצ םש ןייטשנייוו 'חהו 84 דצ בח םש שקז
 הזונגש בישמו .איה ןכיאו 7 :נ'חעו םויב אלא ריאהל !יגה יטאנקרו ן'במרב  .סויב אלא הלילב ריאהל :נ"'חעו המחה
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 קיהבהו המלשכ הב היבקה ףטעתנ רמא | ,רואה ארבנ ש ךילע יתעמשש ינפמ
 יונו המלשכ רוא הטוע איה אלמ אדקמ ול דמא ול רמא .ופוס דעו םלועה פוסמ ורדה ויז

 ו

 ,השיחלב ךל היתרמא ךכ השיחלב היתעמשש םשכ ול רמא .אהמתא שחלב 'מוא תאו (ב דק םילהת)
 '\ םשב היכרב יר ,ןירמא ןווה המ ןכימוקמ .הנירממ רשפיא קחצי 'ר השררש ילוליא היכרב 'ר רמו

 ולוקו םידקה ךרדמ אב לארשי יהלא רובכ הנהו ר'הה רואה ארבנ שדקמה תיב םוקממ קחצי
 תאד ךיה שרקמה תיב אלא ודיבכ ןיא ב גס דאס ורובכמ הרואה ץואהו םינר םימ לוקכ

 ףוא י'תכ םימעפ יה ןומיס יר רמא : (כי וי הימרי) ונשרקמ םוקמ ןושארמ םורמ רובכ אסכנ רמא
 ,ומלוע ארבו ה'כקה קסעתנ ובש תישארב רפס דננכ רוא יהי םיהלא רמאיו .ותרות ירפס דננכ
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 כו רשפוא אל השרר ילולאו
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 במ .אמותנתב רתא ןונגסו אתכיספב םג אתיא םיברב 'יגהו וכו םיברב קחצי 'ר השרדש ילולא ישוריפ יכחו

 דיפ םילהת טוקליבו .אנירממ םש ןכו .תיטחב .תנירטט רשפיא :םילחת
 ;תנמהומ .א"דפ. 'דב םש אתיא ןכו ש ריו כ"שב אהיבתש אנבנמיתמ "גתו

 יתקיספב ןכו .תחא הביתב לייכב ה"כ
 ןכו וותקיפפו ריייוב היכו  .ודובכמ הריאה ץראהו 6 :ןירמא :]
 כ םומעפ ית ייגח סשו תיתע ייחב 'ר ייפב אבומ .ןומיס ר
 לכלו הוב ,ביתכו .הלפאמ ואציו םירצממ לארשי ולאגנ ובש
 יאצוו ןיב לארשי ןלדבנ ובש רבדמב רפס 'וכו הברה תוכל

 אמוחנתב ףסונש ךורא רמאמב סונוש םוונושב אבוט ןכו

 ופוימומה -תוראב .תא רפהוו יפ 'ריספ ןמקלו ,שיווע 'ב רע

 2 רצ יגנוטוילנויא רוצ 'וולבי ועו כו .ירפס תשמח דגנכ
 ןכו ;רוא יהי 'וכו רמאיו רואה | תאירבב לוחתהו | םלועה
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 רמוא הימחנ 'ר ,הליחת ארכנ רואה ךכ סואילימית עבוק ךאיה עדיל סינפו תורנ קילרה ,השע המ ,לפא
 'רו סחניפ 'ר אתא ,ןדוי 'ר שרד ןאכ רע  ,תורנב הרטיעו ןיטלפ הנבש ךלמל ,הליחת ארבנ םלועה
 ארוהנ הוה ןל ךמופ חתפמ ריאי ךירבד חתפ קחצי בר רב לאומש 'ר םשב ןינח 'ר ןומיס 'רב הדוהי
 :רוא יהי םיהלא רמאיו

 ב 5'וגו ויפ חורבו ושענ םימש י"י רבדב חתפ ןומיס [רב הדוהי| 'ר םשב היכרב 'ר
 :[רוא יהי םיהלא רמאיו] רבדב אלא העיניבו למעב אל (ו גל םילהת)

 ג ,(גכ וט ילשמ) בומ המ ותעב רבדו וינפ הנעמב שיאל החמש חתפ יחוי ןב ןועמש 'ר
 יהי םיהלא רמאיו .ויפ הנעמב ,(ג ומ תומש) 'ונו המחלמ שיא י"י היבקה הז שיאל החמש
 :בוט יכ רואה תא םיהלא אריו ,בוט המ ותעב רבדו ,רוא

 ד10ול רמא ןמחנ רב לאומש 'רל הילאש קרצוהי 'רב ןועמש 'ר וגו רוא יהי םיהלא רמאיו]

 זפכ עוקלי 10  :גיכקפפ 'כ ילטע 'קלי 7 | :זיפ טדסנד 'כע ולפי ספכיכע 'יעו ,זייכפ כ"יפ י"פ ןטקל ,'ד זעכ עוקלי 6
 ו'עפ סנכ סומט | ,'ז "יס ס"לפ סככ סלקיו ,('3 סי'פק) "כפ ספקיספ ,3"ספס 'כ סיפסס 'קלי | ,3'פט 'כ לסקוסי 'קני ,'ד
 ,יד ייפ דייק יס 'יפ | זיכ סילקס טכדע ,'ו "יק לסקיו סעוסנפ ,'ז "יס לסקיו " "יס םיטלככ 3" סעוסנפ ,כ"פ טיכו בייכ ייפ
 , : גי'פ ס"כדפ

 [סואילימית* | יעפד - אוה /'א [עבוק | 5 ןכיה | יסנכנו .(םש)'יח סיד /1אפְד ןיסנפו .'ך ןיסינפו ,ץ) סנפו 1

 .מ?רך'א = ןיסוימלת  ,י ןיסוילמת  .זךפ ןיסוילימת 1 ןיה ,ָך םיסוילמית | ,ז) סוילמת ,*ך סוילימת ,ל סואלימית
 ץראו םימש [ארבנ םלועה 9 | ך רמא [רמוא ל | ך רו [ר ל | מ (םש) 'י'אפְך תארבנ הרואה | (םש) * ןיסומלת

 | הוטעו | ₪ השעש [הנבשש | 'אפְד ₪ לשמ ,מ"ו [ךלמל | 1א הרואה כ"חאו -/ הליחת [' וארבנ
 ,ך ןונח ירו .מ'א . .'רו 5 [ןינח 'ר 8 | (םש)י ןומיס 'רו ןדוי 'רו | מ קחצי ןדוי | ך ןיסנפו - .מי"אש [תורנב

 מא [ארוהנ | (סש) יפ ןל הוה יןל יוה | | פ ושרד ,י רמא ,םמְד חתפ -. ,(םש) י [קחצי | (םש)ו לאומש 'רו =

 היכרב 'ר ,7 חתפ ןומיס 'ר םשב היכרב 'ר [!אְד התפ -- 'ר * 5 | (םש)י ₪ רמאנש [רמאו 4 | "פד רוהנ =

 ר'א ,ך ₪ רמא ןומיס רב הדוהי 'ר ,יפ [למעב אל 6 | י רמא ןומיס רב הדוהי 'ר .פ ןומיס ר"'ב הדוהי 'ר םשב
 רבדב אלא [רבדב אלא | יאָפְד ומלוע תא הייבקה ארב העיגיב אלו [העיגיבו | 'א = ם"ב "רשב היכרב =

 היה רבכו [רוא . . רמאיו* | לי יל ,ך ושענ םימש רבכו י"" רבדב אלא ,'א ושענ םימש ייי , . אלא ,ם יי

 רבכ ('א יהיו אלא) רוא יהו אלא ןאכ ביתכ ןיא רוא היהו ['א יהי םיהלא רמאיו] אכה ףא 8 רוא
 יהי | ל יל [ויפ הנעמב ** | יפְד - 'אנש [ייי 8 | 7 וגו [ך בוט--רבדו * | ד יאחוי 5 [יחוי 7 | אד היה

 ,1י [הילאש | ןב [ירב | י עשוהי [ןועמש 10 | פ חמשי . . רוא 'תכדכ רוא יהיו ,'א חמשי םיקידצ רוא 'יתכו -. [רוא 2
 | .(םש)יִד היל 5 [ול | יינמחנ | (םש)י'א 'ר תא [רל | (יקזחי) י'אפך לאש

 אוהו ,סוילמת ךרע | ךורעב דיחי ןושלב סנפ ה"כו .סינפו 1 :נ"חעו ןיטלפ תושעל אבומ 'ב רעש הדיקעב
 : חלשב 'פ לודגה שרדמב ןכו ,םיסינפה ובכ ךלמה 'מא ח'ספ ןמקל ליייכבו ריפדב םג ד"ויב הביתה תביתכו ,(1+%ל =

 ר'כיאבו םש רימשב םג אתיא ןיסנפו תורג ןושלהו "פ הרעה 'ב דיפ 'תקיספ ייעו (67 דצ ש"העה תמלשה)
 ר'ב 'יפו ךורעה "יג יפ לע יתהגה ןכ .סואילימית :(ז ב"י) .רפעה בשיו 'פ תלהק שרדמבו ג'כ החיתפ
 ,יטיש יניב ל"יכב דוסיה שרפמ ןכו ,דוסי סואילימת | (?ןוי ןושלבו דופי סוילימת 'יגה ר"פדב םשו  ,ספדנה
 תשבושמה 'יג יפל אוהו ןיסוימלת עבוק ךיא אבומ םש הדיקעבו 'היתש ןבא שוריפ, ןמסנ ר'פד טוקלי ןוילגבו

 לש ךבדנ וא ןינב (*י'לב "יפש םיסומיד י'ע ונינפלש 'יגה םש ראבמש וא כ'ג שבתשנ ר"משבו ,נ'חב יתנייצש =

 .תורנב הרטיעו 2 = :נ'חעו הרואה כ"חאו ףיסומ הדיקעב .'וכו םלועה רמוא ניר :יא סומד 'ע ע"ומו ךורע 'יעו םינבא |
 רמא תבית רסחו הנוכנה 'יגה הי'כ .ךירבד חתפ 8 :ןיסנפו גל םש םגו תורנב ורטעמ םש הדיקעבו ,תורנב ורטעו ר"משב =

 'ר םשב 5 :241 דצ ג'ה אי'הגאב םג "עו םכח םשב םכח רמואש םוקמב ל"יכב רב ןונגסו ימלשוריה ןונגסב
 למעב אל ןושלה םשו ,סי'ביר םשב היכרב 'ר 'ב !יס ביייפו ייפ ףוס ל"יכב ןמקל היכו יתהגה ןכ  .ןומיס 'רב הדותי
 והבא 'רד שרדב "י ייפ שיר םש ןכו) םארבהב שרדב " "יס ףוס םשו ּומלוע תא ה"'בקה ארב (העיגיב) עיגיב אלו
 החיתפה אוה ליייכ ייג ייפל רמאמה רוקמו ,נ"'חעו ושעבנ םימש רבכוי" רבדב ףיסומ ז"כפבו (ןנחוי י'ר םשב

 ץרמנ רוציקב שרודו שרדמה ןונגסכ החיתפה םויסל הז קוספ יתמלשהו ,'וכו רוא יחי םיהלא רמאיו 'פל ונינפלש
 רוא היהו שרדל ךרוצ ןיאו ,רוא היה רבכו רוא יהיו רבדב אלא 'וכו למעב אל רוא יהיו רוא יהי םיהלא רמא
 שרדמב וז ייג חיה רבכו ,ןוילג הזיא שוריפמ אוה א'יכו רפדב אכה ףא ףסונש המ םג לינו ,ושרפל וקחדנש כי
 .קדצוהי 'רב שייר 10 :ליידר 'יח 'יעו הרואה לע החמש שרוד א"ייכו פי'יכ 'יג יפל .רוא יהי 8 :שייייע הדיקע לעב ינ

 רדהו דוה יפ ד"'ק םילהת ימבו 'וכו רג תולעהל יוכו וצ 'פ םש ריייובו ,ירוא ימוק י'פ םש אתקיספב אבומ רמאמה לַּב
 ו'ח שרדמח תיבו להקיו אמוחנתו רימשב היכו .קדצוהי ןב ןועמש 'ר 'יגה םלוכבו ,םש םיונישה 'יעו 'ןכו תשבל

 ןונגסבו ,'וכו לאומש 'ר תא רזעלא ןב (ימור י'כב ה'כ) ןתנוי 'ר לאש 'ג םש תישארב ב"'מ אמוחנתב לבא היקס
 (הדגה) חדגא לעב 'וכו יתעמשש ינפמ ל"א נ"בשרל (הילאש 'ופדב) לאש האישנ ןדוי 'ר בייפ ןמקל אתוא

 ךתקדצו והמ 'וכו יתעמשש ליבשב ל"א ניבשר תא לאש ימא 'ר ג'י 'א רייכיאו 'א 'יס םש ריייובו ,וכו ולוס והמ
 א'הגאב םג 'יעו 'וכו התוכס וחמ 'וכו ליבשב 'וכו שיר ימוק אעב אפפ רב אנניח 'ר דיימ ייס 'ג ב"'מ ר"'ביאבו ,'וכו
 רב שירל 'ג םשו הדיקעב אבומ ןכו לאש םישרדמה ראשבו ,לאשו הלש 'תקיספב .הילאש | :480 דצ א'ח =
 ןמקל לייכב ןכו ימלשוריב םג תומוקמ תצקבו ילבב דומלתב דימת ארקנ ןכו ,םילהת ימכו י'תקיספב היכו ינמחנ <
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 ,אמוז ןב ול ךלה םידימלתל רמאו עשוהי 'ר ךפהנ ,תועגונ ןיאו תועגונ ויפנכו ויפנכב ףרפרמו חרופש
 םלועלש ותיירב תליחתמ רמא והבא 'ר הבר אייח 'רו והבא 'ר :םלועב אמוז ןבו םילק םימי והש אלו ה

 רמאיו ,םיעשרה ישעמ וליא והת התיה ץראהו .םיעשרה ישעמו םיקידצלש םהישעמ היבקה הפצ
 םא ולא ישעמב םא פח אוה םהמ הזיאב עדוי יניא לבא ,םיקירצה ישעמ ולא רוא יהי םיהלא

 ישעמב אלו ץפח םיקידצה ישעמ יוה בוט יכ רואה תא םיהלא אריו 'תכד הממ ,ולא ישעמב 5
 ,יונבו ברחו יונב שרקמה תיב היבקה הפצ םלועה תיירב תליחתמ הבר אייח 'ר רמא ,םיעשרה
 ץראהו .(וט אנ היעשי) ץרא דופילו םימש עוטנל רמא תאד ךיה יונב ירה םיהלא ארב תישארב
 םיהלא רמאיו .(גכ ד הימיי) והת הנהו ץראה תא יתיאר רמא תאד ךיה ברח ירה והת התיה
 י"י דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק רמא תאד המ ךיה אוכל ריתעל ללכושמו יונב רוא יהי

 :(א ס היעשי) 'ונו חרז ךילע 0

 ג השרפ

 (לק טיק םילהח) 'וגו ריאי ךירבד חתפ התפ קחצי 'ר .רוא יהי םיהלא רמאו (נ א | א
 םוקמה ותוא היהו ןיטאלפ תונבל שקיבש ךלמל ,הליחת ארבנ רואה רמוא הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר

 סיעשי יכיכמ 'קלי ,טיינקספ ילטע 'קכי ,די'עכ 'כ סיפכי 'קפי ,(קיפ) סייט יכ סיעשי 'קלי .סט עוקלי 6 :98 ר5 ג"פ ןעקל ,סט עוקלי ב

 /ס"יעספ יכ סיפקס 'קכי ,'ד כ וקלי 11 || :(י6 סייעק) סייכפ ססקיספ ,כ"כט 'יפ סככנ יכפס ,ע"ספו ס"קפ ו"כפןעקל ייעו ,'ס 'כ
 :י6 כ"כ דיעפ ייעו ,'ו יי סט סעוסנס ,'ז 'י לסקיו 3"'מ לעוסנפ ,כ"פ טיכ סנכ םועט ,ס'ע ייפ  עייק סילסס יכיכע 'קלי

 ים [ןיאו | א ונק לע ₪ [ופנכב | 'א ףחרמ אוהש ,יפְד ףרפרמ אוהש ,)"7 ףרפרמו חרופ אוהש 1
 | יאְד םיטעומ .נ [םילק | יב ויה [והש 2 | יפְד וידימלתל | י ףחרי וילזוג לע ביתכדכ .. [תועגונ | י'אְד ןניאו
 םהישעמבו) יזזפ םיעשר לש ןהישעמו | 'א םיעשר [םיקידצ | פְד ןהישעמב ,י ןהישעמ 8 | 1א ב, וניא [םלועב
 לש ןהישעשמ | יהז [וליא | 'אְד והבו -. ,יפ [והת | ך וגו םיקידצ ךרד יי עדוי דיהה ₪ .('א םיקידצ לש

 | (יפ יל ולא--ולא--םא) 'אְד השעמב ,נ [ישעמב | 'ל אוה | פד םיקידצ לש ןהישעמ | י הז [ולא 4 | יפְד םיעשר
 /8 םיקידצה השעמב | א 'מוא אוהשכ ,ְך ביתכד ןויכ ,יפ [תכד הממ | %א וללה | 'אך השעמב 5 | אד םאו | 'א וללה

 | ם יל ;יִנ'אְד םיעשר לש 'הישעמב ץפח וניאו [םיעשרה--אלו | ינ'אפ -. אוה [ץפח | יִנאְד םיקידצ לש 'הישעמב

 | םינפך םלוע לש ותיירב | (הימרי)י אב רב .. 'ר רמא ,("יעשי)ו אבא רב . . 'ר רמא ,ירמוא הבר אייח 'ר 6

 [ברח | (ךומסב ןכו) מָנְד והבו - .'אפ [והת 8 | יפ א'דכ | מ'א - אוה [יונב | פ 'וגו םימשה תא. [םיהלא 7
 הנה יכ 'יתכו ,י וגו ['וגו--דובכו | מ ('יעשי)י1א - אוה ירה ,(יימרי) יִנְד ₪ ירה ,יפ [יונב 9 | מ'א אוה ₪
 | וא תארבנ הרואה .פ [ארבנ רואה | 5 יל הימחנ--'ר 12 || ך 'רגו ץרא . . יכ "יתכו .1א ץרא הסכי ךשחה

 | מיפְד םוקמ .'טש)י'א [םוקמה | ןיטלפ | מ (יילהת)י'א תושעל [תונבל | אפְד -. לשמ ,מ!ו [ךלמל

 ייעו וכו עגונ ןאכ ינש ףוחיר ףא עגונ וניאו עגונ ןלהל 'נש ףוחיר המ ףחרי וילזוג לע וניק ריעי רשנכ ןלהל רמאנו
 אוהש, ףסונ פ'יכב .ז"ב ול ךלה 1 | : תעגונ הניאו הינב לע תפחרמש הגויכ 'וכו תפחרמ הגיגחבו .אתפסותב
 רתויש יפל עגפנ רבכ רמולכ 'וכו ול ךלה ספדנה ר'ב 'יפב שרפמ ןכו ,'יאדמ רתוי תישארב השעמב בשחמ
 וידימלתל עשוהי רייא 'יגה 'שוריבו .עגפנו ץיצה אמוז ןב 'ב די הגיגחו םש אתפסותב םרמאמכו רבדב בשחמ יאדמ
 ץוחבמ זיב ןיידע ייר ל"א 'א ויט הגיגחבו .ץוחבמ ז"ב רבכ וכו ייר ןהל 'מא אתפסותבו ץוחבמ אמוז ןב ירה
 רייב ייפב שרפמ ןכ ,אוה היקנ ןושלו ומלועל רטפנ ,םלועב ז"'בו 2 :ךפהנ גילו וידימלתל 'ג םלכבו ,סיידב םג ייעו
 ויה אלו םייסמ 'שוריבו ,ןכ 'יגה א'יכבו ,שרדמה הנכש אלא םלועב וניא שרפמ ספדנה 'יפבש רחא שוריפבו טייכ
 םיונישה לכו ,םויסה אתיל הגיגחבו ז'ב קלתסנש דע םיטעומ םימי ויה אל אתפסותבו ,ז'ב רטפנש דע םילק םימי
 הראבמו ימלשוריה רופיס ביחרמ ןאכ ר'בהש אלו קיתע רחא רוקממ עבונ ר"'בב ונינפל רופיסהש םירומ יתנייצש
 הז רופיס לע שיימ דוע 'יעו 497 רצ א'ח תיהגאבו ,89 דצ םש רענרעל 'חה לש ורפסבו 'א בי'נ י"חבמב ייעו
 סיזענעג רוצ 'סב ןייטשנייוו 'חהו 168 דצ א'ח םש לאוי 'חה /79 דצו 57 דצ 'וכו סומסיציטסאנג 'סב ץערג 'חה
 וכו תלחתמ אייח 'ר ינת אתיא םש אתקיספב ןכא ,נ'חעו אבא רב אייח 'ר .הבר אייח 'רו : 199 דצ אדאגא רעד
 ףכו ץראהו הוכו םהישעמ ה'בקה הפצ שרדהו ,וכו יונב יוה הכו ארב תישארב יוכו ק'מהב ה'בקה הפצ
 דיסו .ץרא דוסילו 7 | :190 רצ ביחו 42 דצ איה א'הגא ייעו , ייני 'ר רמאמב ג'יפ ןמקל אבומ וכו רמאיו
 ןמקלו ,יוכו ימוק א'דמה וכו יתיאר א'דה םש גייל ןכו יוכו עוטנל אידה ג'ל אתקיספבו ,התא ימע ןויצל רמאלו
 היספ ןמקלו יוכו יונב ירה הארי י'י  'וכו יונבו ברחו יןגב ק'מהב ה"בקה ול הארהש םהרבאב שרוד ו"נפ
 וכו יונב הז ארונ המ 'וכו ול הארחש בקעיב ט'ספ ןמקלו רכו יונכ ירה ינב חיר האר 'וכו ול הארהש קחציב
 : 16 דצ ליעל 'יע .ץראה תא יתיאר 8 :םש ירפסב 'יעו

 תא לאלצב שעיו 'פל החיתפל וז החיתפב ושמתשה ר''משו אמוחנת ישרדמב .'וכו ךירבד חתפ 11 .ג השרפ
 שר 'ג רימשבו ,19 דצ ךומסב ונינפלש רמאמה תלחת אוהו ,'וכ) קדצוהי ןב ןועמש 'ר לאש םש ללכנו ,ןוראה
 כ'חאו הלחת הי'בקה ארב ךשוחה רמוא י'ר 'יגה אמוחנתבו 'וכו ךלמל לשמ םלועה כ"חאו הלחת ארב רואה רמא
 אוה םש דימת יהלשבו ,בי'מ אמוחנתב 'יעו ,ךשחה תא ארב כ'חאו הלחת 'וכו ארב םלועה רמוא ג'רו םלועה תא ארב
 .ןיטלפ תונבל 12 : ךשח וא הליחת ארבנ רוא םא בגנה ינקז תא ןודקומ סורדנסכלא לאשש םירבד הרשעמ רחא
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 הל ןיא העשרה תוכלמ ךכ רקח ול ןיא הזה םוהת המ ,וזה העשרה תוכלמ וז םוהת ינפ לע .לארשי יהלאב 6
 ,(ב אי היעשי) 'וגו י*י חור וילע החנו רמא תאר המ ךיה חישמלש וחור הז תפחרמ םיהלא חורו ,רקח
 ךבל םימכ יכפש םימב הלשמנש הבושתה תוכזכ םימה ינפ לע תפחרמ האבו תשמשמ תוכז וז יאב
 ןועמש היה רבכ : הפייש החור ברש תעשב וליפא םימל התורכ תירב תרפ 'ר םשב ייגח 'ר : (טי ב הכיא)
 ובישה תישילשב ,ובישה אלו םיימעפו םעפ ומולשב לאש עשוהי 'ר רבע ,אהותו דמוע אמוז ןב

 םימש ילע ינא דיעמ ול רמא ,'ר ןייאמ אל ול רמא ,םילנרה ןייאמ אמוז ןב וז המ ול רמא ,תוליהכב =
 ןיב ןיאו תישארב השעמב יתייה לכתסמ ול רמא ,םילגרה ןייאמ ינעידותש דע ןאכימ וז יניאש ץראו = =

 ףועכ תפחרמ אלא ןאכ בותכ ןיא תבשנמ םיהלא חוו תועבצא 'גו 'בכ  םינותחתל םינוילעה םימ

ָ 
 צ

% 4 = 
- 
6 

 ,יס זי"ע בפ סניגס 'םוכי ,5'פ סנינס לספסוס ,'ד זמכ עוקל 4 | :מ"פ שיכ ןטקל 'יטו ,': 0" סיעשי יכיכפ יקל: 9 =
 : 'ס רוט סנינס =

 הל ןיאש העשרה תוכלמ ,1א רקח .. תאזה העשרה . .ול ןיא םוהת ..תאזה העשרה תוכלמ [רקח הל--וזה העשרה תוכלמ 1 =
 םיעשרה ףא רקח ול ןיא הזה םוהתה המ םוהתה ומכ רקח . . תוכלמ ,י רקח ול ןיאש הזה םוהתכ . . תוכלמ ,פ םוהתכ רקח |
 | יהבושת | תשמשממ | יִנָפ הזיאב 8 | מאם א'דכ | מנ אד חישמה ךלמ .יפ [חישמ | ךוז :מיפ [הז 2 | ךןכ =
 | 'ך וליפאש [וליפא 5 | + -. תפחרמ םיהלא חורו [תירב | יגח 4 = | =, ינש [יכפש | מי'א םימל ,פָד םימכ =
 א [ןועמש | יִד רככו ,נ'אפ [רככ | ך'א אפיש ,ְ הפיש ,יֶו) אפייש ,פ [הפייש | א היחור ,ם וחור ,יע אחור =

 ,ינָפְד םיתשו [םיימעפו | ל ומלשב [ומולשב** | יאְד לאשו . [לאש | 'א ההותו | ךבשוי [דמוע " 5 | ינפד 2 יר <
 | ניאד 'ל ייפ [וז המ | י היל |  ךנ!א תולהבב ,ל תולהיבב [יפְד תוליהבב* 6 |  י'א תישילש | .'א תינשו
 תאו םימשה תא [ץראו - ילע | ךהיל | ְך יתייה ןייעמ .'ַא ןיאמ ,'י 'ר ןיאמ אל ,ָנ ['ר ןייאמ אל | י היל | י'אפד ןיאמ

 | אפל היה אל (!אפ ולאכו) וליאכו ,יָד היה אלו [ןיאו | יד היל | י'אד ןיאמ | יא ןאכמ . ןכימ 7 | נץראה =
 אלא ,פ שלשו םיתשכ ,ו שלשו םיתש ,"ל 'גו 'בכ אלא ,'א ['גו 'בכ | י'אָנְד םינותחתה םימל ,ָּפ [םינותחתל 8 3

 | יא הז .נפרדיל הזה =. [ףועכ | יא 'יתכ | .י תפחרמ =. [םיהלא | י .-, ינש [חורו | 'ָד ..םיתשכ --

 .םוהת המ : העשרה םודא תוכלמ  ר"יספב .העשרה תוכלמ 1 = :'וכו םכל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ ןהל ורמאש =
 :נ'חעו תואסרג יתש וברעתנ סופדבו ,ותוכלמל רקח ןיא העשרה תוכלמ ךכ 'וכו םוהתה המ אבומ 545 דצ איגופב
 וכו םימב הלשמנש 'וכו האבו תשמשמ תומוקמה ינשב םש ןכו ,822 דצו םש איגופ 'סב אבומ ןכו .חישמ לש 2

 ליעְלו 'וכו םיזראב 'וכו רבְדַב אלא 'וכו שאב אלא ןלשומ וניא (ו'ט 'ב) ונל וזחא 'פ הבר ריש ןושלה ןונגס ןכ) 2
 תוכלמ ופופב טש 'גו הי'מרל ר'ב םשב הארנכ רמאמה לכ 892.דצ םש אבומ דועו ,('וכו הזב הז םילוקש א'פ ףוס |

 יכפש 'מא תאד המכ הבושתב םימכ םכבבל ופחרתשכ םימה ינפ לע תפחרמ האבו תשמשמ יוכו ימור לש העשרה
 ןידע  ןניסרגדכ האבו תברקמ םש שרפמו רי'ב "יפב היכו ,האבו תשמשממ םירפס ראש "יג אפידעו  ,'וכו =
 הז 'ג םש ר'יספבו ,(שמשמ יע .ל"תמעו םש ף/זרהמ 'ופבו ח'פ שיר האפ 'שוריו 'א הע קי'ב 'יע) ןיאבו ןישמשממ =

 חיפ שיר .ןמקלו ,'וכו םכבבל םימכ וכפשתשכ םימה ינפ לע תפחרמ יתמיאו 'ה חור 'וכו החנו א"תכו חישמה ךלמ =
 וטושפ יפל 'וכו חורו שרוד .התורכ תירב 4 = :שייייע ןושארה םדא לש וחור וז 'וכו חורו ל"בשר רמאד הנוכנה 'יגה =
 יפל הוה ןושלב תפחרמ בותכו ,(וייט גיי עשוה) יי חור םידק אובי (א"ל איי רבדמב) יי תאמ עסנ חורו ומכ =

 םימה ינפ לע ךלוהו ףאוש חורה יהי שמשו ברש תעשב וליפאש יעבט קוחל םשו םימה םע םיהלא תרכ תירבש
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 שונא רוד הז ךשחו ,והבו והתל םלועה ריזחהל שקיבש ןיק הז והבו .םולכ אלו המלל ןושארה

 לכ ועקבנ הזה םויב לובמה רוד הז םוהת ינפ לע .(ט טכ היעשי) םהישעמ ךשחמב היהו
 לע חור םיהלא רבעיו ,םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו .(אי ז תישארב) םוהת תונייעמ
 רוא יהי םיהלא רמאיו רואה אובי הליפאב םלועה גהנתי יתמ רע היכקה רמא .(א ח סש) ץרא ה

 ךשחלו .כקעי הז םוי רואל םיהלא ארקיו .(ב אמ היעשי) קדצ חרזממ ריעה ימ ריהה םהרבא הז 5
 דחא] םוי היבקה ול ןתנש דחא םוי  ,בקעי הז רקב יהיו .ושע הז ברע יהיו .ושע הז הליל ארק
 לבב וז והת התיה ץראהו .תויכלמב היירק רתפ שיקל ןב ןועמש 'ר  :םירופיכה [פוי הז הז יאו ד

 ,(י ו רתסא) ןמה תא איבה ל וליהביו יירמ הז והבו .(גכ ד הימיי) והת הנהו ץראה תא יתיאר
 קלח םהל ןיאש רוש ןרקב ובתכ לארשיל תרמוא התיהש היתורזנב לארשי יניע הכישחהש ןווי וז ךשחו

 וכפי לסליכמ 9 - = : (י3 ניכק) גילפ יסכנכ ססקיספ 7 | :נ"פ ןטקל 6 | :ויכ "יס "עפ קנכ פועט ,(נ'עפ) ניעפ ןטקל 5
 /'[ ייפ סינפ קנכ סועש ,'ט "כ ו'עפ ,'ס "ק ג'יפ סבכ לכקיו ,ד'עפ ז'עפ ןעקל ,נ'פ םיכעפ םלינע ע"פ שדסבד 'פע
 : סייכפ סיכדפ ,'ס יס כ"כ סילקסס שכדע ,0'" "יס עיכזס .סנווסכס

 | ך לש ורוד [רוד" | יח ₪ לכ ,'אְד ₪ תא .פ [סלועה | ) אללו | יִפְד המלל היהש ,ןֶד אמלל יענ'א [המלל 1
 לע ,1ו - א'דכ אפ ,רבעיו | - וגו [יִד םוהת* 8 | 'אפְך -. 'אנש סויב | ך -. םש לע ,יפ -. 'נש ,'א [היהו 9

 אבת ,ָןְד הרואה אובת | 'א הנהנ הז רוד אהת ,יִדַפ גהנתמ םלועה (ְד אהי) היהי [םלועה גהנתי 4 | ך -, םש

 ,י חרזממ .פ [קדצ חרזממ | ו רמאנש .'א א'דכ 5 | אפ רוא יהיו -, [רוא יהי | י'א הרוא (י אבת) אובת ,פ רוא

 יג'אפ [בקעי הז רקב יהיו 6 | ך ריאה אלא ריעה ארקת לא = ,) 'וגו קדצ חרזממ ,'א ולגרל והארקי ...חרזממ
 ייל עדוי אוה דחא םוי היהו 'אנש ₪ ,ינפ [דחא סוי | ך בקעי לש ורקב רקב יהיו ושע לש וברע ברע יהיו ₪

 הזיאו ,'א הז יא) והז יאו 7 | ך 'ל ,י'אזְח [דחא םוי | א ןתנש םוי הז [ןתנש | ך דחא סוי א'ד וגו הליל אלו םוי אל
 [יתיאר 8 | ָד לבב תוכלמ [לבב" | (ךומסב ןכו) 'יאפ הז [וז | ידךאיד .'א הירק .פ [היירק | י'אפ םוי הז (פ סוי
 סהיניע | ,ך - תוכלמ :י'אפ ןוי 9 | 'אפ -. 'מאנש [וליהביו | י'א ןמה ,ך ידמ תוכלמ ,נפ ידמ | 'אְדפ .-. ינש
 ,ך םהל .'אפ [לארשיל | ל 'מא [תרמוא* | 'א םהד ,ך ןהיתוריזגב ,יִנְְחָפ [היתוריזגב | יִד לש ןהד .נ'אפ לש
 | נ'אְד סכל ,י ןהל .פ םהל | רושה (פ רוש) ןרק לע | ך םכל .., [ובתכ | י ןהל

 ןיאו ספאל המלל היהש .המלל 1 :ןהידי תחתמ ילש יתלטנ 'ח 'יס א'פ ר"דבו ,םהידי תחתמ ולש תא לוטיל
 חיי ה בויא ימ זיק םילהת יד טינ יד טי'מ יט דימ גיכ 'מ היעשי איכ ב'י א'ש (אמל) המל והת םגרותמ ןכו
 קוספה לכ ושרד (ג'מפ 'יסופדב) ב"'מפ ןמקל .חרזממ ריעה ימ 5 : 410 דצ א"ח ריתמעו המל יע ךורע ייעו ,ז וכ
 ליחתה םהרבא םש רימשבו ,'וכו ול ריאמ היהש םימלוע יח 'מוגו חרזממ ריעה ימ ל"יכב "יגה םשו םהרבא לע
 ןונגס דגנ אוהו ,סופדה תחסונב ושוריפ ופיסוהש ומכ ריאה אלא ריעה ירקית לא םתנווכו .'וכו ריעה ימ ינש ריאהל
 לייכב דקפנ ןכו ,שי'ייע ךיתחת םדא ןתאו י'פבו יתארב הילע םדאו ט''פ ףוס ןמקלו ואנתל וגתיאל ה'פ ןמקל שרדה ןכו ,ר"בה
 ימ רוע שררבו הי'מפב ובלכ שרדבו טיילפב הכירב הכרב שרדב "'היב ירק, ןכו ,ועימשיו ועמשיו שרדב ט"יפ ןמקל ירקית לא
 יא אייכב .דחא םוי 6 : 206 דצ זייל קלח חי'מו א'ע חיי י'הבמ ,ו''ט 'ב יכאלמ א"ל 'א תישארב יש תחנמ 'יעו ג"פב הפ ךל
 םוי 'וכו םהל ןתנש יי'כב ייגה םשו ,ג'פ ףוס ןמקל 'יעו סופדבש הפסוהה םג םש טמשנ םא חכומ וניאו ולא תולמ וטמשנ
 תבחרה םשו אמתס הל סירג ר'יספב .היירק רתפ ל"'בשר 7 : יטיש יניב "סוי הז הז יאו דחא, ןאכ בותכ לי"יכבו ,ןידה
 והב שרודו 'וכו והתל םלועה תא ךופהיש לבב תוכלמ לע אבינ הימריו .והת הנהו 8 : ש"ייע רמאמה ףוסב םירבד
 .'וכו ןווי וז ךשחו 9 :'וכו לבב תוכלמ וז 'יגה ריייספבו ו'זרהמ 'יפב 'יעו ןושל לע לפונ ןושל וכו וליהביו יידמ וז
 ימיבש אתיא םש תינעת תליגמבו ,'וכו םכל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ תושק היתוריזג ויהש ןוי תוכלמ וז ר"יספב
 לש וחצמ לעו רוש לש וחצמ לע ןיבתוכו 'וכו םהלש ז'ע יתב יחתפ לע ןתוא ןילותו 'וכו םיאיבמ ויה ןוי תוכלמ
 המל ךכ לכו שרפמ םשו 1 דצ ו'ח מ"היבב הכונחל שרדמב ייעו וכו לארשי יהלאב קלח ןהילעבל ןיאש רומח
 וכו 'תכד לבב וז המיא 'וגו הלודג הכישח המיא הגהו ושרד דימפ ןמקלו ,'וכו רשב לארשי ולכאי אלש ידכ
 וז הכישח 'וכו ןיפילחמש שיו יוכו ןווי וז הלודג ,תינעתבו םוצב לארשי יניע הכישחהש ידמ וז הכישח
 התיהש 'וכו הכישחהש םש םג 'יגה סופדו ו'יכו פ"יכבו ,ל"יכב ה'כ) היתוריזגב לארשי יגיע ךישחהש ןווי
 םש רמאמה לכו ,(לארשי יהלאב קלח (םהל ןיא ו"יכב) םכל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ לארשיל תרמוא
 שיו וכו ןוי תוכלמ וז הלודג ידמ תוכלמ וז הכשה כו תויכלמ עברא והארה 'יגה םשו ורתי '5 אתליכממ ץעבונ
 רימשב שרדה אמק אנשילכו וכו תינעתב לארשי לש םהיגיע הכישחהש ןוי תוכלמ וז הכשה 'וכו ןיפילחמ
 שרדה ארתב אנשילכו ,'וכו ןוי וז הלודג היתוריזגב לארשי לש םהיניע הכישחהש ידמ וז הכשח 'ג םשו
 שרדמב 'יעו וכו הרותבש תוצמ לכמ לארשי לש םהיניע הכישההש ןוי תוכלמ וז הכשח םש 'גו א"ררפב
 וליא םישאר העבראל היהו לי'ביר םשב שרוד זיטפ ןמקלו .םש בייכ הרעהבו ,שדחה תשרפ אתקיספבו םש םילהת
 םכל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ לארשיל תרמוא התיהש היתוריזגב הלקו הדח התיהש ןווי וז לקדח 'וכו תויכלמ יד
 תויכלמה ואר םיאיבנה לכ נ"בשר רמאמב ג'יפ ר"יוב ואבומ :ד'מפו ז"טפ ר"בב ונינפלש תודגאה יתשו ,'וכו
 םירמוא שיו 'וכו לארשי תא היתוריזגב הכישחהש ידמ וז הכישח 'וכו המיא הנהו שרדב סשו 'וכו ןקוסיעב
 לע היתוריזגב (תדחכמ ו'דב) תרהבמ התיהש ןוי וז תרהב שרוד ו"טפב םשו ,וכו ידמ וז הלודג ןוי וז הכישח יוכו
 לארשי לע תרהבמ התיתש ןוי תוכלמ וז תרהב םש עירזת אמוחנתבו ,וכו רושה ןרק לע ובתכ סהל 'מואו לארשי
 וילע ןירזוג ואל םאו לארשי יהלאב קלח וֶל ןיאש רושה ןוק לע חקחי רוש ול שיש ימ לכ תרמואו
 אתיא הז ןוגגסבו ,890 דצ א'ח א'הגאבו םש אתליכמב עימב 'יעו םישוריפה ובר וז הריזג ןינעבו ,רכו הגירה
 הרידק ילושכ םהינפ וריחשהש 'וכו םימכח ידימלת לש גוז םינומשו וכו םחנמ אצי 'ד ז'ע ב"פ הגיגה 'שוריב



 4 וז

 0/0000 רו ג

 15 ב א | ב החשרפ תישארב

 יתיאר הילע תובנתהל דיתעש המ .היבוכ תקפא הגפ איה דע היכרב 'ר רמא ,(אי כ ילשמ) ולעפ רשי
 : (גכ ד הימרי) והת הנהו ץראה תא

 ב םירנע 'ב ול הנקש ךלמל רמא והכא 'ר ,ןומיס 'רב הדוהי 'רו והכא 'ר והת התיה "ראהו
 ,לכואו עגי היהיש רזג דחא לעו ןוימיטמ ןוזינ היהיש רזג רחא לע ,תחא ימיטבו תחא ינואב םהינש
 8 הל הבשי ךכ .אהמתא יתעיגיב ינאו ןוימיטמ ןוזינ הז תחא ימיטב ונינש רמא .אהובו אהות ול בשי
 הניכשה ויזמ  םינוזינ םינוילעה .תחא תבב וארבנ םינותחתהו םינוילעה הרמא אהובו אהות ץראה
 ,תוחפש יב ול הנקש ךלמל רמא ןומיס 'רב הרוהי 'ר .אהמתא םילכוא ןניא םיעגי םניא םא םינותחתהו
 התוא הל הבשי  .ןידורט רוג תחא לעו ןיטלפמ זוזת אלש רזג תחא לע ,תחא ימיטבו ינואב ןהיתש
 הבשי ךכ .אהמתא ןידורט רזנ ילעו ןיטלפמ הזז הניא וז .תחא ימיטבו ינואב ונינש הרמא ,אהובו אהות
 10 םינותחתו םייח םינוילע המל .תחא תבב וארבנ םינותחתהו םינוילעה הרמא .אהובו אהות ץראה הל
 התיהו הפירע יבג לע ןשי היהש םיכלמ ןבל אמוחנת 'ר רמא .'וגו והת התיה ץראהו ךכיפל םיתמ
 ץיאה תפצ ךכ ,ודי תחתמ הלש תא לוטיל הריתעש תעדוי התיהש המל .אהובו אהות ותקנימ
 ךכיפל (י ג תישארב) 'גו ךרובעב המדאה הרורא םדאה ידי תחתמ הלש תא לוטיל הריתעש
 :'וג והת ץראהו

 ג15סדא הז והת התיה ץראהו ,תורודב היירק רתפ ןומיס 'רב הדוי 'ר וגו והת התיה [ראהו)

 ז'ט יס ס"כפ 'כ לבדפב ,3"* "יס שסכפ (לעוסנס ,ז"טפ יפככ ססקיספ ,('ס זייכ) ו'פ ססקיספ ןייע 6 | :'ד זעכ טוקלי 8
 : 'ד זפכ .טוקלי 15 :'ס "יס ז'נפ ,'ד יס 3'לפ 'כ םועס

 ,(ילשמ)ילרע איבוכ .'ךפְד הייגוכ | 'ךעד תקיפא ,י *ך*אפ [תקפא | !ך איהש ,יעַפְד איהד ,'א [איה 1

 [הילע | 7 תואבנהל ,יִנָפ תואבנתהל | דיתע איבנהש [דיתעש | ' אוה [המ | י הבוכ :,(הימרי)ינ יבוכ
 1 [ךלמל--ל | דח [והבא 'ר** | אד רב .פ ['רב | פד יל ,י [והת -- ץראהו 8 | יִד והבו -. אפ [והת 2 | ףוסב.

 ,ל ןומיטמ זך [ןוימיטמ* | יפְד אהיש ,'א [היהישש | 'רפ דחא | ייפ דחא 4 | ינש ['ב | 'אפד -- לשמ

 רזגש ותוא ול ,'א ותא ול ,ך ותוא ול ,ָָ ותוא .ף אוה [ול 5 | אהיש | א ךלמ לש ןוימטמ | ירָנָפְד ןוימטמ
 35 דחא) תחא ינואב [תחא ימיטב | יַנ ונינקנ ₪ [וניש | 'א ההובו ההות | י לכואו עגי אהיש וילע

 )[יתעיגיב | יע'אפ ןוימטמ .ח [ןוימיטמ | ו דחא ינואבו תחא ימיטב .נ'אפך תחא ('א 'א ,כ דחא) ימיטבו ('א 'א

 [תחא תבב | ע!א ההובו ההות 6 | ך 'ל [הל" | ך ל = [אהמתא | יִנ'אְָד לכוא יניא עגי יניא םא
 [ינואב 8 | יתש [יב | י יל ול | 'אפד ₪. לשמ ,!ו [ךלמל | ך ירו :י'אפ [ר | פד יל .ןך [אהמתא 7 | י תחאכ
 ,'א תחאה | פ ןירטלפמ | א תנוזינ אהתש |זוזת אלש | 'אפ תחאה לע | 5 דחא ימיטבו | י) דחא /ך תחא ₪

 ןכו) 1א ההובו ההות 9 | 'אָפ יל ,י תדרטג ,ך החפשה התוא ,ן איה [התוא | ך ןידוריט .אפ [ןידורט |  תרחאה

 ,ך הוזו האצוי הניא י) [הזז הניא | א רזג וז לע [וז | י דחא | פד תחא = ,י [ינואב | יִנֶא וניתש | (ךומסב

 [ןבל 11 | י'אָפְד םינותחתהו | םינוילעה | אפ יל המל | ל יל [ץראה** | ְך 'ל אהמתא 10 | 'א תנוזינ אהתש
 ןכו) נא הדיתע איהש .יפ [הדיתעש | ותקינמ 12 | ל יל [יבג** | פד ךלמ ,ינ'א [םיכלמ | א -. לשמ
 | 'אפ . . לש ודי ,יָנְד םדא לש וודי 18 | יִד התפצ .נ'אפ [תפצ | ך וידי :י'אפ |ודי | י ךותמ [תחתמ | (ךומסב

 | ן | ן א ארק ,יִד אירק ,) הירק ,פ [היירק | יא הדוהי 15 | הרורא 'נש

 בכ 'ע ךורע 'יעו :איבוכב ('ח 'ב עשוה) םיריסב ךכרד תא ךש יננה םוגרת ,םיצוק האיצוה .היבוכ תקפא 1 .3 השרפ
 םש תישארב טוקלי ןוילגב שרפמה 'יפ ןכו ,'דימ םיצוק האיצוה רסוב אוהש דע לשמ, רפסה ףוגב ושוריפ ףסונ 'א א''יכבו ,'ב
 ,(ר''פד טוקליב אתילו) םיצוק האיצוה הכר ('תיהש) איחש דועב םש ילשמו הימרי 'קלי ןוילגב ןכו ,'יצוק השוע ןטק 'והש דועב
 : נ'חעו יתהגה ןכ .רמא והבא 'ר 8 :גיי יי איש תובגתהמ כ''הדע .תובנתהל :םיצוק היבוכ הגפ רסוב שרפמ לי'יכ ןוילגב םגו
 ייפ ,ינואב 4 : 128 דצ בח א'הגאבו ,םילשמה ןינעב קאב 'חה םש שימ 117 רצ גיל קלח חיימב 'יע .הנקש ךלמל
 אתיל םש ןוילגה שוריפ לכו) י"לב רכמ רטש 'יפ םש תישארב 'קלי ןוילגב ןמסנ ןכו ('הריכמ רטשו הריכמ י/לב
 יעו (ימיט הל תילד ומכ 'וכו ימיטב םש ןכו) "תורטשו תונוא ומכ רטש, ושוריפ םינפב ףסונ פ''יכבו ,(ריפד טוקליב
 םעברי רמוא היהש יל ןוא יתאצמ ול המודו םש דוע בתכו רטש ינואב י'כ רי'ב 'יפב שרפמ ןכו ,יד ןא 'ע ךורע
 טבשמ םעבריו םידבעל ךל וננה ורמאיו 'וכו ויחא םג וכליו ביתכדכ יתובאמ םה ידבע לארשי ינבש דחא רטש יתאצמ
 ספדנה ר''ב 'יפב 'יעו ;ןאמד יסכנ ןאמד אדבע וינודאל דבע ןידכ אוה ולש םהל רשא לכו םהש רמוא היה כ'ע היה ףסוי
 ינואב אבומ י'שריפב םשו (181 דצו 88 דצ א'נרת תנשמ רקוחהב ןייטשפע 'חה ירמאמבו) 'ט ביי עשוה י"שריפבו
 הז ךומסב ןוכנל שרפמ לי'יכ ןוילגב .ןוימיטמ :'ג םט 'ע ךורעב אבומו ,(?םימד םוכסו ךרע .י"לב .ימיטבו :נ'חעו דחא
 דצ טסריפ"/268 דצ סיורק ,ןוימט 'ע ךורע .'יעו ,ןוימטמ 'יגה םשו ,ךלמה רצוא י'כ ר"'ב 'יפב ןכו ,(*רצוא ןוימיטמ ןוזינ
 'וכו חל הבשי ינשה לשמב שרפמ לי'יכ ןוילגבו ,אהותו דמוע וז השרפב הטמלו ;והבו והת ןושל .אהובו אהות 5 :0
 יע ל"תמע 'יעו 10 יושו 9 'וש ןכו ץמקב (ההובו ההות וא) אהובו אהות ךומסב דקגל ךירצו "תללימו הכוב, אהובו אתות
 ןכו 'וכו הז תחא ימיטב ונינש יטאנקרב אבומ ןכו .תחא ימיטב : 284 דצ א'ח םש רעשיילפ 'חה תופסוהבו אהת
 .הל הבשי : נ'חעו אהמתא יתעיגיב ינאו 'וכו עגי היהיש רזג.דחא לעו 'וכו ל היהיש רזג דחא לע םש
 דיתעו דיפ ןמקל ןושלה ןכו ,וליבשב השנע לבקל הדיתע .ודי תחתמ הלש תא לוטיל 12 :י'ג הת 'ע ךורעב אבומ

 ג) ₪. ?) דושְמ. *) 0060
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 ודחי ודמעי םהילא ינא ארוק היוסיכו ספליאכ םהינש אלא וארבנ אלש הו רברב םלועה
 % םימשל ץרא םירקמ אוה םימעפ המל הבא רמאש תערכ םא ןועמש 'רב רזעלא 'ר רמא .(גי חמ היעשי)

 - | 85 קחציו קחציל םהרבא םידקמ אוה םוקמ לכב :הזב הז םילוקש םהינשש רמלמ אלא ,ץראל םימשו

 הז ןילוקש ןהשלשש רינמ כס וכ ארקיי) 'ונו בקעי יתירב תא יתרכזו רמוא דחא םוקמבו בקעיל

 דינמ (וכ ו תומש) השמו ןרהא אוה רמוא דחא םוקמבו ןרהאל השמ םידקמ םוקמ לכב :הזב

 יזנקה הנפי ןב בלכ יתלב רמוא רחא םוקמבו בלכל עשוהי םידקמ םוקמ לכב :םילוקש םהינשש

 רחא סוקמבו םא דוביכל בא דוביכ םידקמ םוקמ לכב :םילוקש םהינשש רינמ (בי בל רברטכ) עשוהיו
 :הזב הז םילוקש םהינשש דינמ (ג טי איקיו) ויבאו ומא שיא רמוא

 ב השרפ

 םאו ךז םא רענ רכנתי ויללעמב סג חתפ היכרב 'ר .'וגו והת התיה ץראהו (ב א

 ק"מ 'פ םוסיככ 'יפ 7 = :ד"י "כ םיטסכב כ"  לעוסנס ,יס "ק 53 סעוסנס ,53 םיכ ססליכע ,פופיככ ףוס לפפסופ 2

 יקי = הי'עכ מנכ סיפכי 'קלי ,יד מכ וקלי 9 = || :"'פ שדסנה 'כע וכפי לפליכע | ,סיטודק טיכו ניל 'ד) יי'פ סכקיו סכפס
 | : עי'כקסס 'כ ילטע

 ('א םהינשש) םהינש אלא [םהינש -- אלש | מיִנ'אְד ץראו םימש (מי'א תאירב) תיירב לע . [הז רבדב 1
 ,'ל ספליאכ וארבנ וידחי  [ספליאכ* | ךך אלא .. | םהינש רמוא ינאש אלא .מינ'אפ אלא וארבנ אל
 5 [אוה | 9% אבאד היתערל יא אבא תעדכ .ף אבא רמאש תעדכ 5 | יִד וידחי .מפ [ודחי | םי'אפ ך ספלאכ
 ץראל םימש ,יִד ץראל םימש [ך םידקמ אוהש] םימעפו םימשל ץרא [ץראל -- ץרא | | אפ 'ל ,ך אוהש
 הז ,(םש) !י'ךָנ הזב הז | פ רמול ,"ל ךדמלל 8 | = ץרא םידקמ םימעפו םימש ,(םש)י 'א םימשל ץראו
 [רמוא* | (ךומסב ןכו) י'אךפ רחא 4 | ְך בסעילו ינ'אפ [בקעיל קחציו | ף 'ל אוה | ף תחאכ י'אְד ח הזכ
 ,'אפך דמלמ ,[דיגמ | (םש)ו םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו [וגו | ,י'אְד רמוא אוה ,(ךומסב ןכו) ל 'א
 י'א [דיגמ | י'אְד -. אוה [רמוא | 'אְד -. אוה .יפ [סידקמ 5 | פ יל ,י'אְד הזכ הז ,(םש ,'יָנ הזב הז | (םש)י .. אלא

 | י'אד -. אוח [רמוא | (םש)יִד - אוה ,יפ [םידקמ | י'ִאְָד הזכ הז (י םילוקש) ןילוקש 6 | (םש)י..אלא ,ףְד דמלמ
 | (םש)י 'אְד ןונ . . יזנקה ,י ןונ ןב עשוהיו ,ל 'וגו [פ עשוהיו יזנקה* | ְך םא יכ ,י'א יתלוז ,(םש) יפ'ְד [יתלב

 רחא םוקמבו הנוי ינבל ןירות םידקמ אוה םוקמ לכב = י'א הזכ הז יילוקש .ם ןילוקש | י'אָפ דמלמ [דיגמ 7
 [םא דוביכל | 'אְָד -. אוה יפ [םידקמ | ְך הזכ הז ןילוקש םהינשש דיגמ תאטחל רות וא הנוי ןבו רמוא אוה

 לנא ₪ יא הזכ הז .ף תחאכ .] [הזב הז | י'אְד וארית .-, [ויבאו | י'אְד -. אוה רמוא [8 | יִנ'אַפְד םאל

 ץראל םימש תיירב םידקמ אוה םוקמ לכב ויבא דובכב ןיבייח ומאו אוהש ינפמ םאל םדוק באה םימכח ורמא
 | 8 -- 'תכ [םג 9 || ְך הזכ הז ןילוקש םהינשש דיגמ םימשו ץרא םיהלא י'י תושע םויב רמוא אוה רחא םוקמבו

 שי"אמר תאצוה ר'יאס ייעו א'יפו ייפ ןמקל לייכב היכו .הבא : נ'חעו רמאש אבא תעדכ ריייובו ,שימבו 'שוריב ה"כו .רמאש 2
 ץרא םידקמ אוהש םימעפ ץראל 'ימש םידקמ אוהש 'ימעפ םש 'שוריבו ,'וכו .תושע םויב .םימשל ץרא : 174 דצו 140 דצ
 ןועמש 'ר 'יגה םש אתפסותבו ,וכו תושע םויב רמוא אוה רחא םוקמבו ץראל םימש םידקמ אוה סוקמ לכב רייובו ,'וכו
 חכו תושע םויב ושרד ביפ ףוס ןמקלו .'וכו םויב רמוא אוה דחא סוקמב 'וכו םימש תאירב םידקה סוקמ לכב רמוא
 לכב ר''פד 'יעשי 'קליבו ג'יכב ה'כו .הזב הז 8 :שיייע 'וכו ץראהו ליאוה 'וכו ךלמה תא ךילמחש ןויגלל םימשו ץרא
 -םירבד 'ג ג'יפ שיר ןמקל לייכב ןושלח ןונגס ןכו .טייכ ר"ב 'יפב ןאכו (ןיוש ןילוקש ףיסומ םשו) ויד רייובו ןינעה
 .ארקמב ותמגודו ךרעב וא לקשמב םיוש םהו הזב לקשנ הזש הזב הז לוקש 'יפו םש ג'חב ייעו רכו הזב הז םילוקש
 "סם  תישארב בימ אמוהנתבו ,הזכ הז םירפסה ייגכ 'ג אתפסותו ישוריבו ,(ז"ט ח"כ בויא) ריפוא םתכב הלסת אל
 הדגאה לכ םויס אוה םש ימלשוריבו ,הזכ הז דחאכ ןילוקש תואחסונה יתש םש אתליכמבו ,תחאכ ןילוקש ייגה טיי
 ו מ לכב 'ג םשו ןאכ ונינפל ומכ םירחאה םירמאמה םג םיאבומ םש אתפסותב לבא ,הזכ הז םילוקש ןהינשש דמלמ
 "מ'כב וכו םאל בא דובכ םירקה מ'כב 'וכו ןרהאל השמ םידקה מ"כב 'ןכו דחא סוקמבו תובאל םהרבא םידקה
 והיגה ןכו .דחא םוקמבו 4 : ש"אמר תורעהב שייייעו רחא ןונגסב שרדה לכ אתליכמבו ,'וכו בלכל עשוהי םידקה
 ארפסבו תותירכ הנשמב ןושלה ןכו דיי 'יפ םש ב"'מ אמוחנתב ה''כו .םילוקש סהינשש 6 :  נ"חעו םישדח םיסופדב
 םא יכ קוספבו ,'וגו עשוהו יזנקה הנפי ןב בלכ םשו ב'י ב"ל רבדמב גותכה ןושל ה"כ .בלכ יתלב :םש
 היכו .םילוקש 7 : ט'צ הרעה םש בימ אמוחנת 'יעו תשבושמ סופדה 'יגו יזנקה אתיל 'ל ד"י רבדמב אוהו בלכ
 תופסוהו 'וכו םימכה ורמא לבא ךומסבו יוכו ןירות םידקמ אוה םוקמ לכב ןאכ ףסונ סופדבו ,סש במ אמוחנתב
 םוקמ לכב רמאמה םעט בוטב רדסנ םשו  ,ר'יו שרדממ סופדה תחסונב ופסותינ םש תותירכ הנשמב םרוקמש ולא
 ןאכ ופיסוה ןכ ומכו ,בוקעי יתירב תא יתרכזו תשרפל החיתפה ףוסב "וכו יתרכזו ןאכו תובאל םהרבא םידקמ
 תלפכה אוה ןאכו ,'וכו םימש תיירב םידקמ אוה םוקמ לכב השרפה ףוסב הפסוהל הפסוה דוע סופדה תחסונב
 : טוקליב אבוח אלו י'כב אתיל הז לכו ,שירב איר רמאממ םירבד
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 ומ ץראה 'מוא ללה תיב ,הליחת וארבנ םימשה 'מוא יימש תיב [ץראה תאו םימשה תא]
 'תכד ולש ןידופופיאה ךכ רחאו אסכ ול השעש ךלמל יימש תיבד ןוהיתעד לע ,הליחת תארבנ
 ,ןיטלפ הנבש ךלמל ללה תיבד ןוהיתעד לע ,(א וס היעשי) 'ונו ילגר םודה ץראהו יאסכ םימשה
 'ר רמא (ד ב 'שאיכ) םימשו ץרא םיהלא י"י תושע םויב 'תכד תילעה הנוב תיתחת הנבשמ
 5 םימש ךידי ישעמו ךכ רחאו תדסי ץראה םינפל ללה תיבל אעייסמ הדה יאעלא 'רב הדוהי
 ןתוא ןיקלפמ ללה תיבד םשמ ימש תיבל עייסמ ארקמהש םוקממ ןינח 'ר רמא  .(וכ בק םילהת)
 ץראה לולכשלו ומדק םימש האירבל םימכח 'שמ ןנחוי 'ר  ,התיה רבכ (ב א ישארכ) התיה ץראהו
 לולכישלו ,'וגו םיהלא ארב תישארב ומרק םימש האירבל ,'עט 'נימא הנא המוחנת 'ר רמא ,המדק
 תובא וקלחנ ךיה ינא הימת ןועמש 'ר רמא ,םימשו ץרא םיהלא י"י תושע םויב המדק ץראה

 ,'כ "ס | ב"ק סילספ |," ספ .סיעשי יכיכע 'קלי ,(6"יקס י"'קס) עט ע"ש כ | סיעטי 'קלי ,ידו 'נ זפכ לוקלי 1
 טכדמ ,סי"פ .סיכדפ ,טי* "כ סט 3"פ סעוסכפ ,ו'לפ סבכ סכקיו ,'5 5"3 דיפס ,'6 בי סנינס ,'ג ז"ע 3"פ סניגס 'טוכ*
 : ס"פ לסועט

 רחאו ,(היעשי)ינ'אָד ץראה תארבנ ךכ רחאו ₪ [הלחת | מיִנ'אְד -- ללה תיבו יאמש תיב ,פ יאמש תיב 1
 ולא יפ [לע | 'א םימשה וארבנ כ'חאו מ (םש)יִנְֶד םימשה ךכ רחאו ₪ [הלחת 9 | תיבו | מ ץראה ךכ
 םהירבדל םעט ןיאיבמ ולאו ולא /מנ'אְָד -- םהירבדל םעט ןיאיבמ ולאו םהירבדל םעט ןיאיבמ ('א ולאו)
 ןירמא ןוניאד ,(םש)י הלחת וארבנ םימש ןירמא ןוניאד ₪  .,ף יאמש תיבד | אפ היתעד | .(םש)ו ₪
 לשמ /מ!יענ [ךלמל | (םילהת)מנ'אְד ץראה [ תארבנ] ךכ רחאו הליתת . .. םימשה (מ ירמאד)
 .3) ןידופיפא [ןידופופיאה * | (םש)י השע ואשעשכו ,יִנָפְד השע ואשעשמו ,ע [ךכ רחאו = | 'אפד ₪

 רמאנש ,5 ךכ ['תכד | !ע יל ולש | מ ןוריפרופ ,ד ןירופיפיא ,'ךכפ ןירופיפא .(םש,י ןירופופיא ל ןירופופיאה
 .ם [לע | ל וגו [ד 'וגו -- םודה* 8 | א היבקה השע ךכ ,ך ה'בקה רמא ךכ ,(םש)ונ י"י רמא הכ ךכ יי רמא הכ

 הליחת . . ןוניאד ,(םש)יִנ הליחת תארבנ ץראה (יןירמאד) ןירמא ןוניאד -, [ללה תיבד | 5 היתעד | ך לעו
 [תיתחת 4 | (יילהת)מ אפ ןירטלפ | יִנ ומצעל -. [הנבש | 'אְד -. לשמ /מינפ [ךלמל | 'אְד םימשה ךכ רחאו
 יפ םינוילעה | *פ הנוב ךכ(פ רחאו) רחא ,ָנְד הנב ךכ (נ רחאו) רחא [הנוב | מינאְד . . תא .(םש)יפ םינותחתה

 יַף אהו ,'םש) י אדהו : אדה | 'אפך רב .(םש)יי [רב 5 | .ךךכ :ינפ ינש ;(םש)י [תכד | מינ'אד . . תא

 השעמ [מיפְד ךידי השעמ* :| (םש)ו היל . . = ,ך עייסמ .פ היל . - מא [אעייסמ | ך ארק ןיד ףא
 3ְך ותוא | מי'אְד תיב ;פ  [תיבד | ל םושמ [מנפְד םשמ* | . תיבד [מפְך תיבל* | ך םייסמ 6 | ל ךדי

 | (םש)י תירמא ,ָך ירמא ,ןְ רמיא | אנא 8 | מָד םשב ,ו'א םושמ | ל רבכ ['אפד התיה* רבכ 7 | ף התוא

 5 [םלועה תובא | ךאיה | מ(סש)י'אח המת | מ (סםש) יִד יאחוי ןב ₪ [ןעמש 'ר 9 | (םש)יִנְד אמעט

 | מי'אְד ללה תיבו יאמש תיב ₪

 המל שרוד .ץראה תאו םימשה תא 1 111:  דצ ריב לע ורפסב רענרעל 'חה שיימ םג ייעו "הז ןיא ס"מב,, ןייצ
 דע איגוסה לכו ,הלחת וארבנ םימשהש םהירבדל םעט שב ואיבה הז קוספמו ,ץראל םימש בותכה םידקה
 ןושארב ץרא 'וכו שי'בכ ישילשב ץרא 'וכו ש"בכ ןושארב םימש דוע ףסונ םשו הגיגח ימלשוריב 'וכו שרב א"ר רמא
 הזו .םויב השעמו הלילב הבשחמ םא אתגולפה םש השרפה ףוסבו ביפ ןמקל 'יעו 'וכו ה'בכ ינשב םימש ה''בכ
 וארבנ : 112 דצ םש לאוי 'חה שי'מ ייעו ,םלועה תאירבב ה''בו שי'ב וקלחנש תקולחמב םש ימלשוריב ונינפל אחיל
 ןהירבדל םעט ןיאיבמ וליאו ןהירבדל םעט ןיאיבמ וליא 'שוריב .ןוהיתעד לע 2 :ני'חעו םש בי'מ אמוחנתב הייכו .הליחת
 שב ירבדל וז הייארו וכו השעש ךלמל ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב שימד ןומעט המ
 : טוקליו י'כב ותחגהל דעפ יתאצמ אל לבא ןאכ םג ןכ היגה כ"מבו ,א'רדפו במ אמוחנתו הגיגח ילבבב םג תאבומ
 השוע כ"חאו ףרפרש השוע םדא הגיגח ילבבבו ,י"כו ר'פד ךורעב (!ןידופיפא 'יגה י'פע יתהגה ןכ  .ןידופופיאה
 ץוח ךורע יסופד לכב שייירב 'יגה ןכו .שרדמה יסופדבו ר''ב 'יפבו טוקליבו י'כ לכב הלמה השבתשנש ג''חבעו ,אסכ
 ש'רו ג''הר 'יפב םגו ,א'מ זיטפ םילכו םש ונינפל 'שוריב םג אצמנו םינומדק םימימ שוביש אוה הארנכו ,ר'פדמ
 ייעו 'א תוא םישודק אמוחנתה ישרדמבו יריכמ טוקליו לאומש שרדמבו ר"'יוב תשבושמ הלמה ןכו ןירופיפא םש 'יגה
 (ז/י טו תומש) רהה תיתחתב כ'הלכ ןיטלפה תיתחת .תיתחת 4 : לע לעד ןויכ אתשבשו ,54 דצ א'ח ריתמע דוע
 התמגוד יתאצמ אלו הילעהו 'יפ .תילעהו .ןיפרוצה תיתחת ז'ימ ז"יפ םילכ ייעו (ג'כ ד"מ היעשי) .ץרא תויתחת
 יזפ ןב י"ר רמא ימלשוריב .יאעלא 'רב י"ר רמא :נ'חעו 'וכו םינוילעה 'וכו םינותחתה 'יגה רי'יובו ישוריבו
 עייסמ ארקמהש םוקממ 6  :'וכו םינפל אמעט תירמא אנאו אמוחנת 'ר רמא ןאכ 'ג רייובו ,'וכו העייסמ אדו
 ייגה ודו ריפדבו ,ל"דרה 'יחו ר"יובו ימלשוריב 'עו ,ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארבמ | .שי'בל
 תיבדל  ר"יובו ,ימש תיבל יתהגהו ,םירחא 'יסופדב והיגה רבכו ,םייפמ א'נ עייסמ יקינולאש 'דבו .םיי פמ
 ה"ב 'שוריבו ,םתוא ןיקלפמ הי'בד םשמ שיימב הייכו .ני'חעו םשמ יתהגהו .ןתוא ןיחוד  .ןתוא ןיקלפמ :ני'חעו יאמש
 םאו 'וכו הייריבל םא 'יגה 'שוריב .האירבל 8 :נ'חעו ימלשוריב ה"כו יתהגה ןכ .התיה רבכ 7 :ןול 9
 ןוקיתו רמג  .לולכשלו :'וכו המוחנת ר'א םש גילו "וכו תישארב ומדק םימש אייריבל םא המדק ץראה לולכשל
 גיפ ןמקל ,ינימא הנא 8 :  ויזרהמ ייפב 'יעו ושרק ינשבו ןושאר םויב םיחל ויה םימשהש ד'יפ ןמקל ושרדש ומכ
 אמעט תירמא אנא 'ג ביי ח''פ תוכרב 'שוריבו ,אמעט 'נירמא אנא םש ו'דבו ,'עט 'מיא הנא 'מוחנת ר"א ל"'יכב
 כ !ח 'ב לאינד רעב 'חה איבהש הרוסמב אתיא ןכו ,12 דצ ליעל 'יעו א'הב הבא ןכו הנא בותכ ל/'יכבו ,נ''חעו

 םיהלא שעיו 'פ ת'הע ן'במרב 'ע .תושע םויב 9 | :א'הב ןיביתכ ןוהלכ ארזעדו לאינדד תימראד הנא -
 : ליעפ ינוגיב אוהו .אושב ו"יתה הימת .ינא הימת : ותנוכתמ לע רבדה ןוקית םוקמ לכב היישע ןושל עיקרה תא

1( 88086000, 1 



5 

 די

 א א א השרפ תישארב 12

 תא אלא ןכ וניא ה"כקה לכא ,הלעמלמ רצימ אוהו הטמלמ ביחרמ אוה ואל םאו ,הלועו ביחרמ אוה

 ונב רזעיל 'ר םשב אנוה 'ר .הבשחמב תלעש ץראה ץראה תאו ,הבשחמב ולעש םימש םימשה
 םה רבכ | (וי הס היעשי) םישרח םימש ארוב יננה יכ ןהב בותכש ןחוא וליפא ילילגה יסוי 'ר לש

 ןאכ בותכ ןיא םישרח (נכ וס פש) םישרחה םימשה רשאכ יכ ריהה תישארב ימי תששמ םיאורב

 :םישדחה אלא
 תא התשמישש ליבשכ ול רמא הביקע 'ר תא לאש לאעמשי 'ר [ץראה תאו םימשה תא]

 רמא ,והמ הכה 'תכר תא ןרה ,םייוביר םימנ םיתא ,םיטועימ םיקר םיכא הנש ב'כ וז םג שיא םוחנ
 יכ ול רמא ,תוהולא ץראו םימש ףא םירמוא ונייה ץראו םימש םיהלא ארב תישארב רמאנ וליא היל
 תא אלא .שורדל םיערוי םתא ןיאש םכמ אוה קר םאו (ומ בל סירג) םכמ אוה קר רבד אל
 | :ןרע ןגו םיאשדו תונליא תוברל ץראה תאו .תולזמו םיבכוכ הנבלו המח תוברל םימשה

 סיספפ ייעו 'ס "ק סט נע סעוקנפ ,'5 בי" סנינס ,נ"כפו 3"כפ ןמקל ,'ג זפכ עוקלי 6 :'ע ייפ סט 3" עוסנפ 2

 סייפ םיעינט .'3 ו"ע ס"פ סספ 'טוכי 9 = :ינו '5 סדע .םודע בילד ספייכב ,'ג 'כ סייפ סעופ יב די" ע"פ םוככב 'טוכי ,'3 בייכ
 :ס'פ ייפ 3קע יכפס 'יעו 'ג 5"3 ס"פ םוכוסכ ,'3 כ"כ ד"פ סכוק ,'ד 'ג ל"פ סנש ,'3 ניל

 ביתכ ןיא ץרא תאו םימש תא [אלא | פ ןלעמלמ | י'אְד רצימו [רצימ אוהו | נפ ןטמלמ | ך יל .י'אפ [אוה 1

 ה'ָד [תלעש | (היעשי)י ל .ך ץרא .יפ [ץראה | ל 5 [יפדיל ץראה תאו* | י םימשה 9 | "ל - ןאכ

 [םיאורב 4 | (םש)ו תוארבהל םידיתעה ץראו םימש ,י!א השדח ץראו םישדח . . ןתוא 8 | (םש)ו'אָ התלעש

 םישדח | ְד השרה ץראהו םישדחה .'א ינפל םידמוע 'גו םישדחה ,ל יל [יפ םישדחה* | 'א םידמועו -

 ,יך השדחה אלא ןאכ ביתכ ןיא השדח ץראהו ,י םישדחה . . . ןיא םישדח םימש רשאכ יכ .ף [םישדחה -- ןיא
 ייתכ ןיא ינפל ודמעי ,(םש) יונ השדח ץראהו םישדחה םימשה אלא ןאכ 'תכ ןיא השדח ץראו םישדח םימש
 | י'אד ןיטועימ ןיקרו ןיכא | 2 םירשעו םיתש ,ך םיתשו םירשע /'אפ [ביכ 7 | | א םידמוע אלא ןאכ

 | יפ רמוא יתייה | ל ץראהו [י'אד ץראו * 8 | ך אוה המ [והמל | אכה | ןידה | 'א ןה =. ,יִד ןייובר ןימגו ןיתא

 | ו ₪ פל ך ₪ המל .פ [ןיאש 9 | י'אְד ןה ₪ .8 | [תוהולא | ך ץראהו םימשה י'אָפ [ץראו -- ףא

 םכייח אוה יכ וב םיעיגי . . יאש העשב ,י םיעגי םתא יאש העשב ₪ ,בנ'אפ [שורדל | 'אפ 'ל םתא
 יבו = ייבנ'אפ [ןדע ןגו | ך ןיאשדו ,םיאשדו" | ך יל [םיבכוכל 10 | ך וב ןיעיגי םתאש העשב סכייח אוה יתמיא

 ,רמאנ אל השמ ותוא הוצ רשא תא ,השע הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצבו רמא אנוה יבר םשב אמוחנת
 ,יניסב השמל רמאנש המל ותעד המיכסה ובר יפמ עמש אלש םירבד 'יפא ,השמ תא י'י הוצ רשא לכ תא אלא
 היהי י": יכ ירמא ןנברו וובר יפמ עמשש םירבד ולא והיפב התיה תמא תרות רמא יבר םשב  היינוח יבר
 הריבעה ןמ רמא והבא 'ר ,הירוהה ןמ רמא יאסוד יבר  ,דכלמ ךלגר רמשו .ןהב ליסכ התאש םירבד 'יפא ךלסכב
 תונוימזה ןמו ןיפיפה ןמ ךרמשמ אוה ה"בקה הקדצ ךסיכמ תתנ םא סומודבא 'ר רמא ,ןיקיזמה ןמ רמא יול יבר
 | ך תונונראה ןמו תואלגלוגה ןמ

 ןונגפה ותואב .לאש לאעמשי 'ר | : תא תלמ ןאכ שרוד .ץראה תאו םימשה תא 6  :ץראהבו םימשהב העידיה
 < ינשב םשו ,רענה תא םיהלא יהיו יפ לע ג'נפבו יי תא שיא יתינק 'פ לע ביכפ ןמקל עירל י"ר תלאש תאצמנ
 רמאנ ולא .בישמ עיר הז יפלו ,וכו קר רבד אל יכ ל"א 'וכו השקה רבדה היה 'וכו רמאנ וליא ל"א תומוקמה
 ומש םימש רמוא יתייה ץראו םימש רמאנ וליא ע"ר תבושת םש הגיגחב ה'כו) 'וכו םירמוא ונייה 'וכו תישארב
 לכ שרוד היהש עיר אלו תוברל תא ןאכ שרוד יירש אצמנו ,וכו קר רבד אל יכ ול רמא לאעמשי 'רו ,'ה"בקה
 לעו ,היב שרד המ תאו יירל עיר תלאש ןאכ טמשנ 176 דצ תלהק לע ורפסב ץטערג 'חה תעדלו ,הרותבש ןיתא
 אמוחנתמ איבהל שי וירבדל דעסו ,'וכו קר רבד אל יכ ול רמוא ע'רו וכו תישארב רמאנ וליא לאעמשי 'ר בישה הז
 תישארב לאעמשי יר רמא ךלש רומא אביקע 'ר ל"א וכו לאש לאעמשי 'ר הלועמה ימור י"כב "יגה םשו ב"מ
 וליא 'וכו קר רבד אל יכ ביתכ אביקע 'ר ל"א ,אוה ארקמ לש ובושי ץראה תאו םימשה תא אלא 'וכו
 תבושתבו כ'ע םהמע ארבנש המו םה ץראה תאו םימשה תא אלא ןה תוהלא יתש םירמוא ונייח ץראו םימש רמאנ
 וכו קר רבד אל יכ ע'ר ל"א בוט חקלב אבומ ןכו י"רו ע"ר םשב ונינפל רשא תושרדה יתש דחי ורבוח םש עיר
 .וכו םיכא 7 :78 דצ לאעמשי 'ר אנתה לע .ורפסב יקסוואכוטעפ 'חהו 114 דצ מיהדב ףיזרהמ שימ ייעו
 ב'כ וכו טוחנ תא תשמישש התא לייא ןושלה ייגה םש הגיגחבו ,איח אעיטק אנשילו גינפו ב'כפ ןמקל היכו
 םיושע אביקע תא שמיש ינוסמע הימחנ םש תוכרב 'שוריכו ,הוותבש ןיתא לכ שרוד היהש הנש
 ליכב ה"כ .הכה :68 דצ איה תיהגאב יעו ןיטועימ ןיקרו ןיכא ןייוביר םימגו םיתא ודמלו הנש םיתשו
 םירמוא ונייה 8 :466 דצ איח ליתמע "עו הבא ,הנא ךומסבו הדהכ 9 דצו התבר 1 דצ ליעל בותכש ומכ
 יכ ;169 דצ םש לאוי 'חה לש ורפסבו 119 דצ מ"הדב 'יעו םינימה תועד לטבל םג הבושת איה וזו ,וכו
 רבד לכש םרמאמ עייסל שרדה אבומ ימלשוריהמ יתנייצש תומוקמה לכבו ,םש ירפסב 'ע .םכמ אוה קר רבד אל
 רמד ייכ אייתאו, םתה רמאק הז לעו ,יניסמ השמל רמאנש המכ םייקתמ אוה ףוס וילע םשפנ ןיגתונ ןיד .תיבש
 םכייח אוה יתמיא םכייח אוה יכ וב ןיעיגי םתא ןיאש המל םכמ קר איה םאו םכמ אוה קר רבד אל יכ אנמ יבר
 יוריבו .י"כב ןאכ ומכ 'יגה סופדב םג גי'נפו ב'יכפ ןמקלו ,סופדה ירפסב הפסוהה האב םשמו ,'וב ןיעיגי םתאש העשב
 ולא לכו | ,תונונראה ןמו דע וכו 'וכו ירוא ןב לאלצבו אנוה בר םשב אמוחנת 'ר םירמאמה רוקמ םג םש האפ
 ,םירמואה תומשב םייונישה ימלשוריב 'יעו) סופדב כ''ג ופסותינו .ןאכ ר''בב תושרדהל תוכייש םוש םהל ןיא םירמאמה
 א'בא שרדמ ןוילגב םגו ,טוקליב ואבומ אלו יתיארש י'כ לכב ואצמנ אלו ,ןדע ןגו רחא (טימשה רחא רמאמו
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 11 א א א השרפ == תישארב

 אנא ןלפ אלטסונא ןלפ וחבש ךכ רחאו ומש ריכזמ םרו רשב (ול ככ ביש) ינברת ךתונעו רמוא ייזע
 ךכ רחאו ארב תישארב ומש ריכזה ומלוע יכיצ ארבשמ אלא  .ןכ וניא ה"בקה לבא .אטאטורפ 8

 הלוע רמאי אלא ,םימלש י"יל ,החנמ יייל ,הלוע יייל רמאי אלש ןינמ יחוי ןב ןועמש 'ר ינת :םיהלא
 םא המ רמוחו לק םירבד ירהו ,(ב א ארקיו) ייל ןברק רמול דומלת .יייל םימלש ,יייל החנמ ,יייל
 םירבועהו םיפדגמו םיפרחמה ,ןברקה לע אלא םימש םש לחי אל הרות הרמא שירקהל רדיתע אוהש ימ
 : םלועה ןמ וחמיש המכו המכ תחא לע הרז הדובע

 ודיב הלוע ןיינבהש העשבו ןייניב הנוב םדו רשב ןירמא ןינבר [?ראה תאו םימשה תאו

 'קליו סש עוקל" 7 :'ו "ק סט נ'פ עוסנס ,'ל '" סיכדכ | ,ועיל ייפ וניזפס יכפס ,3"פ סלקיו סכפפ ,'ג ₪כ טוקלי 8
 :(בייקפ) ב''עס 'כ סיעש*

  [אטאטורפ ? | עפד ל ינח [אנא | ירבחח אטסוגא ,ך ילוטסוגא .שעפ [אלטסוגא | עיל ולש אמזיטק [וחבש 1
 | ך ריכזמ . . רחא .יִנ'א ריכזה ךכ (ונ רחאו) רחא ,ץ [ריכזה | ₪ ארבש רחאל | יִרךִנ אטטרפ ,דָת אטאטארפ

 המורת :י'אפ ל'ת [ך רמול דומלת 4 | 'אד ל ,יח [רמאי | י'אְד םדא = 8 [רמאי | ל אל [אלש ** 3
 ,ד בירקהל ,:ח ןבוקהל אלא ,שפ [ןברקה לע אלא | לוחי 5 | יש 'ל סא | י'אְד המו ,פ [המ | ל ייל
 [םלועה 6 | 'אְד םיפדגמהו | י =. ןוגכ שידקהל דיתע וניאש ימ [םיפרחמה | י'א ןברק (י ובירקהל) בירקהל אלא

 | י'אְד העשב .פ [העשגו | ך ןנבר .י'א [ןינבר 7 | י'א -. ןמו םימשה ןמ

 תוברה שרדמל ושוריפב ילתפנ ר'רהו ,םש שריפ אלו א'ס םשב+ תואטכרפ ךרע ךורעב האבומו איה אתקיתע 'יג
 רעכאב 'חהו ,תונתמ 'יפ תואטבירפ א"ס 'יגו דובכ האיטקרפ שרפמ ל'יכ ןוילגבו ,(?) תוכירב איטקרפ 'יפ
 ל"יכב ןמקל היכו  ,יפוקורפ ול ןתונ ינא ח'מפ ןמקל ןושלהש ומכ ('יפוקורפ םהל ןתנ אל ל'צש יל בתכ
 תואיסכורפ 'ג סופדבש ר"'ב 'יפבו ,םש תואמגודהו יפוקרפ 'ע ךורע 'יעו תואפוקורפ ןהל קלחמ ליחתה ו"צפ ףוס
 תואסדרפ תואכסדרפ תויסכדרפ תואסריגה נ'חב ח'פ ןמקל 'יעו ,תואיסכדרפ יישר ייגש ודיעה א'א לעבו :ג"ירו)
 תואצחרמ ןה םגו תואצחרמ כ'ג "פ ("תואטבירפ וא תואיטַאבירפ נ'חב יתנייצש "יגהו , (תואסכררע
 ןינעה הזו ,488 דצ ב'ח םש םיורק 'יעו טעמ ףסכב וא ריחמ םוש ילב םיצחורש ןומה לכל אל לבא םעה ךרוצל
 ומכ תויטבזורפ 'ג א"יכ ריב 'יפבו ,נ/חב שיייעו תויטברפ : םירמוא ןהמו תויסומיד םירמוא ןהמ ח''פ ןמקל
 ,('ז 'ג) ותטמ הגה 'פ-'ר רישב הייטבורפ םדא ינב תוגונעתו שרדב םג ואצמנ ולא תואחסונ יפוליחו ,'א א"יכב
 וניפלש רמאמהב ןויערהו ,הטבזרפ 'ג ייס א'יפ ר'רמבבו ,תואצחרמו תויפומיד (יח 'ד) יל יתסנכ יפ ר"הקבו
 םהל השוע איסומיד םהל הנוב םהיכרוצ לכ םהל השוע כ'חאו 'וכו ותוא ןיפלקמ 'וכו דוב ךלמ םש ר"'יספב אתיא
 רחא ןונגסב דועו .שייייע אשנ אמוחנתבו ,תואיסומיד 'ג םשו ,'ה 'יפ .ב"יפ ר"דמבב היכו ,וכו הנידמב חור תחנ
 םכל הנוב ינא רחמל (דיי הרעה שייייע) תואפומיד םכל הנוב ינא רחמל םהל רמא 'וכו דיוב ךלמ םש אתקיספב
 אמוחנתו 'א 'יס ו'כפ ריייוב םגו 'ה ייפ תקח במ אמוחנתב ה"''כו 'וכו םימה תמא םכֶל סינכמ ינא רחמל תואצחרמ
 אבומו ,'ג סומד 'ע ךורעה 'יג יפל זמ א'פ ז'עב דוע 'יעו ,תואצחרמו תואיסומיד םכל הנוב 'ג םשו 'ד 'יס תקח
 ףסותינש וא דוחל תואצחתרמו דוחל תואיסומידש קיידל ןיא תומוקמה ולא לכמו ,ב"ע ז"ט ףד ז"ע תופסותב םג
 םש תופסותה ושריפש ומכ אלא ,(1416 דצ ב/ח עגערטייב שקז "יעו) םינשי םישרדמבו הנשמב תואצהרמו
 םג אוהש ומכ 'וכו ןתנ אל ןיידעו יתהגהו ,תומש ינשב ןיב דחא םשב ןיב דחא ןינעהו תואצחרמ ןושל תואיסומיד
 רמאמב .ריכזמ םדו רשב 1 :169 דצ ןאמלאד 'חהל אילדו ןיידא 'ע ל"תמעו נ"'חעו 'וכו הנב אל ןיידעו לייכב
 ןה (+אטאטורפו (*אלטסוגא ולא םיחבשהו םילהת 'מו אמוחנתה ישרדמב 'יגהש ומכ ד"וב ךלמ אלו דיוב 'ג הז
 ח''מב 'יע ף"לאה רחא ויו ילב אלטסוגא תביתכו ,86 רצ ראססאלג טסריפ 'יעו ךלמל אלו םירשו םיכלמ ינבל םיחבש
 ,(*ולש ימזיטק 'יגהו ,אמזיטק 'ע םג ייעו רחא רפס 'יג אוה אלטסוגא יע ךורעב .וחבש ךכ רחאו : 565 דצ ד"מ קלח
 שרדמבו נ'חבעו סליקא סשב י"ר רמאמב תועטב הוסיפדהו םינושארה םיסיפדמה ינפל םג התיה ולעפו והשעמ 'יפו
 אלא :נ'חעו םדא רמאי אלש ירפסו ארפסב .רמאי אלש 8 :ב'ל הרעה סש ב"מ אמוחנתבו ל"דר 'יחבו םילהת
 פ'יכו טוקליב ל"ת ה"יכו "ד י"פע יתהגה ןכ .רמול דומלת 4 : נ"'חעו סופדה 'יגכ 'ג ירפסבו ,ארפסב היכו .רמאי
 ארקו ,העטו לת ןאכ בותכ היה ליייכ בתוכ ינפלש ספוטבו ,'ול ילת םירחא תומוקמב לייכב הביתה תביתכו  ,א"יכו
 תחא לע ןברקה לע אלא םימש םש ריכזי אל 'וכו ימ םא המו ארפסבו ,נ"חע .ןברקה לע אלא 5  :*"יל המוחת
 םהילע ימש לחי לא םוקמה רמא םשו אתיירבד אפיסל רחא ןונגס ירפסבו ,הלטבל םימש םש םיריכזמ ןיאש  כ'וכ
 וכו יאלמש 'ר תא םינימה ולאש אמוחנת 'ר רמא ךורא רמאמ ןאכ ףסונ ח'יכב .םלועה ןמ וחמיש 6 : שיויעו
 ינפלו ('< יס) יחוי ש"רא ירחא הז רמאמ אבומ םש םגו םינוש םייונישב 'ז יס תישארב ב''מ אמוחנתב םג אצמנו
 ינא םהל 'מא םלועה תא וארב תוהלא המכ 'וכו ולאש אמוחנת 'ר רמא חייכב לי'זו ,('ח 'יפ) לאש לאעמשי 'ר
 קוספה ףוס וארק םהל ימא וילא םיבורק םיהלא ול רשא לודג יוג ימ יכ 'יתכ ירהו ול ורמא הרותל לאשנ םתאו
 'ר ימא יוכו 'וכו םישודק 'יהלא יכ 'יתכ ירהו ול ורמא וילא אלא 'תכ ןיא םהילא וילא וניארוק לכב וניהלא י"יכ
 םיבורק םיהלא 'וכו 'יתכ ירהו הלאשה רסח םש אמוחנתבו ,'וכו תושודק ינימ לכב שודק אוהש םישודק והמ אבא
 ולאש ה''פ ןמקלו ,יד ייפ םישודק אמוחנת ישרדמו ג'י "יס ביפ הבר םירבדו ד"ע ביי ט"פ תוכרב ימלשוריב ועו
 485 דצ יעדיפ איגופ רפסבו /וכו םיהלא ארב תישארב 'תכד והמ ותוא ולאש ורזח וכו יאלמש 'ר תא םינימה
 לודג יוג ימ יכ ייתכ ירה ול ורמא 'וכו םינימה ולאש ד"'המרל ר"במ רמאמה םיהלא ארב תישארב קוספ לע איבמ
 ורמא (םש םישודק אמוחנת ישרדמב יייעו) וכו (תויושר ל"'צ) תוישאר יתש ירח ורמא וילא םיבורק םיהלא ול רשא
 וכלה ,רשא "וכו לארשיכ ךמעכ ימו (ג'כ 'ז ב"ש) ביתכ ירח ול ורמא ,וכו םישודק .םיהלא יכ כו 'יתכ ירה ול
 ,םש ול םושלו םעל ול תודפל אלא ןאכ 'תכ ןיא םהל תודפל 'וכו םהל רמא (בי'ע חייל ןירדהנס 'ע) .תודפל םיהלא
 ביתכ ןיא תואבצ ינדא 'וכו םהל רמא 'וכו םייח םיהלא ירבד תא םתכפהו (וי'ל ג'כ הימרי) 'תכ ירה [דוע] ול ורמא
 א'ה תא שרודו ע'פב רמאמ אוהו ,יתפסוה ןכ .ץראה תאו םימשה תא 7 :  כ'ע םלוכו וניהלא תואבצ י"* אלא ןאכ

 ') הקסאסדס), 252010מטמש 10866( ם%. *) הק(סט07066. ") 40ק0טסד₪1006. *) ה0610706. "*) אד(.
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 ןומיס 'ר (ה הק םילתת) רוד ףלאל הוצ רבד ףלאמ םיכסמ אוהש ףלא ומש ארקנ המל רמא אי

 וניקתהש המ אבא רב אייח 'ר םשב הימרי 'ר = ,יניסמ השמל הכלה ך"פצנמ יול ןב עשוהי 'ר םשב

 קוסענו ואוב ורמא תוקונית םש ויהו רעווה תיבל םימכח וסנכנ אלו  רירגס םויב היה השעמ  ,םיפוצ

 ןמאנל ןמאנמ רמאמל רמאממ .ףכ ףכ הפ הפ ידאצ ידאצ ןונ ןונ םמ םמ 'תכ סעט המ ורמא ,םיפוצב

 םימכח ורמעו ןתוא ומייסו .השמלש ודי ףכל היבקהלש ורי ףכמ ףכל ףכמ הפל הפמ קירצל קירצמ

 רכנתי ויללעמב םג ןהילע וארק ,ויה 'יקע 'רו עשוהי 'רו רזעיל 'ר םירמוא שיו  ,לארשיב םילודנ
 :(אי כ ילשמ) 'ונו רענ

 ךלמ םלועבש גהונב .הולא תורקל האנ הזל סליקא םשב ןדוי 'ר [םיהלא ארב תישארב)

 ןכ ןועטש .האיטקרפ םהל ןתנ אל ןיידעו  תואסומיד םהל הנב אל ןיידעו הנידמב סלקחמ םדו רשב

 : ם''עפ 6"כדפ ,ל'כ "יס ם"יפ בכ לבדעב ,נ/י יס סכק לעוסנפ 'עו ,'3 'כ סלינע ,'פ ד''ק סנט ,'ד סע ס/'פ סכינע 'שוכי 9

 /'כ כ וקני 9 :'ס "יס ב/'יפ סבכ כנדענ ,ז'י יק טכ סעוסנפ ,('ב ס''כ) ס'פ יסככ לסקיפפ ,(נ''ע 'ל) ד"פ ססקיספ 'ע 8
 :עיכ "יס סי" סילסס שכדע ,'ד יי "עפ סנכ פועט ה'ע "ים לעס יכ לעוסנס ,'ד "יס םיטלכב בע .לעוסנס

 ףלאל הרותה ןתיל םיכסמ ה''בקחש .מ) ףלאמ ([מ םינפל) םינפבמ אוהש [ףלאמ--אותש | מד רמוא .ל 'א [יפ רמא * 1
 יכפִד םיפוצה 8 | *ךפְד -- םורמא סיפוצ :רךָנ'א'ְד [יניסמ -- הכלה 9 | י'אָפְד -, 'גש [רבד | | י רוד

 השענו ,נ"ל םיפוצב השענו :ףךָב [םיפוצב קוסענו | - ורמא דע ,ך ורמאו [)'אש ורמא* | א םירפוסה

 ייירצ [הפ--ידאצ * | פ'א ןינ ם'מ | ף לפכ [תכ 4 | 7 דעווה . . השענו ,'א דעוו תיב השענו .ם םיפוצכ

 | 'א - םימ אלא .נפְד - אלא [רמאממ | פ'א ך'כ | 'אפ ף'פ ץ'צ ל ידאצ ידאצ הפ הפ ,ך א'פ א'פ י'דצ
 רמאמל רמאממ = .3אפ ףכל 5 | 'א ףכמ ךיכ . . הפמ ף'פ . . קידצמ ץיצ . . ןמאנמ ןינ [ףכמ --- ןמאנמ

 ביתכד ,ןמאנ ארקנש השמל ןמאנ ךלמ לא ארקנש ה'בקהמ ,ןמאנל ןמאנמ ,השמ לש רמאמל ה"בה לש רמאממ
 ביתכד קידצ ארקנש השמל ,ויכרד לכב יי קידצ ביתכד קידצ ארקנש ה"'בקהמ ,קידצל קידצמ ,אוה ןמאנ יתיב לכב
 | 'א יל השמ -- ודי ףכמ 4 | ך ףכל ףכמ ,השמ לש ויפל ה'בה לש ויפמ ,הפ לא הפמ ,השע יי תקדצ
 :ינ'אפ [(פ ולעפ רשי םאו ךז םא רענ) רגו רענ | םהילע | וארקו | פיל ,'אך אביקע 'רו .'ך הביקע 'רו | פד רזעילא 6
 ,'ך [תואסומיד | 'א יל ,ך הל ,ע ןהב :פ [םהל | ע ןיידע 9 | ם םלועה | 'א סליקע 8 | ך "וכו ריאמ יברד יכנאב -.
 הנב נע [םהל ןתנ | ןידאו :ע ןיידע [ך ןיידעו * | *ךדד תויסומד ,ע תויסומיד .'א תואיסומיד .ף  תוסומיד

 י"ל תואטבירפ ,ן תואיטאבירפ ,?ך'א תויטבזורפ ,ב תוסידרפ .) איטקרפ | 'אפ הנגב .עד הל הנב ל םהל

 | 'ָך סלקתנ ףוסבלו לעפ הלחתב םלוע לש ודיחי םרב ולש המזיטק ףוסבלו ומש ריכזמ הלחתב -.

 ינפמ רמא אסוה רב ר'יספבו ,'וכו הוצ רבד 'נש רוד ףלאמ םיכסמ אוהש םשו ,אטוח רב הבר רישב ה'"כו
 ןושלמ ייפ ונינפל םכסמ םגש וירבד ןיארנו ,םכוס אוהש םש היגה שיאמרו 'וכו הוצ רבד ףלאל ךומס אוהש
 היבקהש טוקליה 'יגב רחא שוריפו .661 דצ ג'ח א'הגא 'יעו רוד ףלאל זמורו ףלאל ונינמ םוכס עיגמש םוכס
 המכו תוארביהל הבשחמב ולע רוד ףלא ח''כפ ןמקל ושרדש ומכ הרותה וז רוד ףלאל הוצ רבדו ,'וכו ןתיל םיכסמ
 :םש הליגמ י'שריפ 'יעו ,תויתואה לפכ .ךיפצנמ 2 :  שיייע רוד ףלאל הוצ רבד םעט המ דיעקתת 'וכו םהמ וחמנ
 הכלה ךיפצנמ ורמא שרח ןב איתמ 'ר םשמ 'ג םשו ימלשורימ חכומ ןכו הנוכנה 'יגה ה"כ  .יניסמ השמל הכלה
 טש הליגמ ילבבבו םיפוצה ךל וניקתהש המ קחצי בר לאומש 'ר םשב הימרי 'ר ךיפצנמ והמ ,יניסמ השמל
 תשבושמה 'יגב םורמא םיפוצ ףסונ םשמו ,וכו םורמא םיפוצ ך'פצנמ אבא רב אייח 'ר אמיתיאו הימרי ר"או אתיא
 ןיא סימב, א'בא שרדמ ןוילגב ןייצ ןכו ,םורמא םיפוצ טימשהו ר'יפד "יגכ ג"יר סיפדה יקינולאש 'דב םגו | ,נ'חעו
 שרפמ ןכו ךפצ ןמ ךיפצנמ שרוד .םיפוצ וניקתהש המ : ספדנה ר''ב "יפב ףסונו ,ט'יכו א"יכ ר"ב 'יפב אתיל םגו ,"הז
 טורמא םיפוצ םושמד ת"'רל רשיה רפסב בותכ ןכש איבמ ת''פיבו ,םיפוצה וניקתהש המ ךיפצנמ עמשמו ר"ב 'יפב
 יחהו 677 רצ ויתורגאב ללרש שיימ ייעו ,'וכו היל יעבימ ץ"פנמכ כ"לאד בתכ הפיו םש ףיסומו .ךיפוצ ןושלמ ךפצנמ ארקנ
 ןיליא ןוניא ןאמ םש י'שוריב .היה השעמ 8 :10% דצ גנוטיילנייא רוצ ,יולב 'חהו 65 דצ בח ןעטיזיווקער עשיפארג ,ףעל
 לטביי אלד אדעוו תיב דיבענ ןותיא ןירמא תוקוניתה וסנכנו דעוה תיבל םימכח וסנכנ אלש וכו םויב השעמ ןיפוצ
 .םהרבא לש ותיב ינב ה"ימפ ןמקל ייעו תורודה יאיבנ םש הליגמ י"שריפ םיפוצו וכו ם"מ ם"מ ביתכד ןיד והמ ןירמא
 ,םיפוצה וניקתהש תויתואב .םיפוצב קוסענו : רירגס סויב דרוט ףלד (ויט זייכ ילשמ) כ'השע .רירגס םויב  :ויה םיפוצ
 יתמדקתו יתהגה ןכ .'וכו ידאצ 4 : נ'חעו םיפוצכ השענו ואב ורמא 'ג םש תבש ןואג נ"ר שוריפבו ,ר'ב 'יפב שרפמ ןכ
 םישוריפה ראשו ,ףכו ףכמ הדגאה ףוס קר שוריב שרפמ ןכו .ודי ףכמ 5 :םש ישוריב ה"כו נ'חעו ך'פצנמ רדסכ הפל ידאצ
 ןלוכ ודמעו םימכח ןתוא ומייסו 'שוריב .'וכו ומייסו : ג'חעו תרחואמ הפסוה ןה 'וכו ה"בקה לש רמאממ רמאמל רמאממ
 ירד יכנאב, ןויצחו ,םש תבש ג''גר ייפב היכו .ןהילע וארק 6 : ןוהנימ ןווח עשוהי 'רו רזעיל 'ר ןורמא םילודג םדא ינב
 תוינומדקמו 10 רצ ב'ח תי'הגא ייעו הז זמר לע תומיזמ ורקח רבד אללו ,ןעכנימ י"כב אלו יתיארש י"'כב אצמנ אל "ריאמ
 דמל אל יביקע 'ר יכ ןוכנת אוחו ,פ'יכב אתיל ןכו ,אביקע 'ר םש רכזנ אל 'שוריבש כ''ג ריעה םשו ,98 דצ ןייטשפע 'חהל
 המל תוביתח רדס שרוד םיחלא ארב תישארב 8 :לי'דר 'יחו נ'ח 'יעו ע'רו כ"'ג סרוג נ''ר לבא ויה ויתובר י"רו א"רו ותודליב
 ר'בב ןאכ דקפנש ינתימתו ,ךלמה ימלתל וגישש םירבדה ןמ דחא הזו ,תישארב ארב םיהלא אלו 'וכו ארב תישארב בותכ
 ייעו ומוקמ לע דחא לכ ואבומ תישארב רפסמ םירחאה םיונישהו ,תומדו םלצב םדא השעא יונישה ח"פב ןמקלו הז יוניש
 חקלב םג 'יעו ,'וכו ךלמה ימלתב השעמ א'ע 'ט הליגמ רופיסה ןאכ קיתעת טוקליבו ,(ה'צפ) ה"מפ ה"לפ י'פ ח"פ ןמקל
 הבר תומש דיייפ שירו ביפ ףוס ןמקל 'יעו םיהלא ארב אלא רמאנ אל ייי ןארב ןאכ שורדנ אלש אמית דועו .בוט
 תמב קפקפל שיו ,סליקא םגרת וימפ ןמקל ליייכב היכו  ,ו'דו פ'יכב םג ףלאב בותכ ןכו .סליקא :  ג'י תוא ל"פ
 :928 דצו 214 רצ לידש תורגאב םג 'יעו ,סולקנא םיילבבה אטבמ יפל אוהו ן"יעב סליקע םשה רקיעש ובתכש
 האיטקרפ םהל ןתנ אל ןיידעו ונינפלש 'יגהו ,(' תואצחרמ טרפבו םעה יכרצל םיגינב .תואסומיד םהל הנב אל 9
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 'כב המל :ארפק רבד הדהכ תישארב השעמב יופ ןב הדוהי 'ר שרד ,ןכימ םינפל רקוח התא ןיאו רקוח
 ןושלב אוהש 'אב אל המלו .הכרב ןושל אוהש 'כב ארכנ המל א'ד .םימלוע ינש ןהש ךעידוהל
 ארכנ אוהו דומעל לוכי םלועה ךאיה רמול םינימל הפ ןוחחפ ןתיל אלש 'אב אל המל איד ,הרירא
 הז 'ב המ 'בב המל איר ,דומעיש יוולהו הכרב ןושלב וארוב ינירה היבקה רמא אלא ,הרירא ןושלב
 וצקועב םהל הארמ אוהו .ךארוב ימ ול םירמוא ,וירחאל דחאו הלעמל רחא םיצקוע 'ב ול שי
 רזעל 'ר  :ומש י"י וירחאלש וצקועב םהל הארמ אוהו ,ומש המו ,ינארב הלעמלש הז רמוא ,הלעמלש
 ינא םלועלש ונובר וינפל רמא ,היבקה ינפל רגית 'א ארוק היה רוד ויכ אחא 'ר םשב הניבא רב
 תוכזב אלא ארבנ אל ואולמו םלועה היכקה ול רמא .אהמתא יב ךמלוע התארב אלו תויתואלש ןושאר
 הטוח רב ,(ב כתומש) ךיהלא י"י יכנא ךב אלא חתופ ינא ןיאו יניסב יתרות ןתיל אב ינא רחמל ,הרות

 , 'ז יס  ס''ק סילספ יכיכע 'קלי ,סש עוקלי 6 : סט ע''כד םויפוס ,ס''לפ כ'פס ,'פ "כ פיטלכנ סעומכס 'יעו ,'3 זפכ עוקלי 1
 ןטקלו 7-75 ליעמ ייעו ,(5'י 'ס) ספכ וטסכ 'פ סנכ ליס ,ז'ע "קס וכסי 3'ע סעוסכפ ,('6 ע''ק) כ"'יפ ססקיספ ,סט יסככ (פקיספ
 טכדנ = ;ס'פפ כ"כר6 | ,'ב גי סנינס ,ס"כפ ןמקל "עו ,סש סבכ ליפ ,סכ יסנכ ססקיספ 9 :'פ ם'"יק סיסספ ,6"'כפ ףוס
 : ו'כפ ג'יפ ו'פ בפ כייסס ,'ג יס ס''ק ג'י "יס 5 סילהס שכדמ ,'ע "יס וכפי 6" "כ ךל ךל סעוסכפ ,'נ ידו וע '5 םלסק

 ארבנ ₪ י'אנפ [המל | ך הידהב /?ך'א ןידהכ .נפ אדהכ | ר'אד יאו .חפ [ןיאו | ך רקוחו שרוד [רקוהל 1

 | י'אנ אבה ... םלועה תומלוע ,ָך אבה םלועהו הזה םלועה יוע [םימלוע 2 | י'א תיייבב | 'ך םלועה ארבנ ד םלועה
 | ך אוהש ,ינ'אפ [אוהו | ל רמאל [רמול ** 8 | אפ .-, יפל [אוהש | פ 'אב וארב ,י'אד פ/לאב | י'אד 'ל ,נ [ארבנ
 ,'אפד -- אלא [המ | יִד דומעי .'א [דומעיש | י יאולה ,ך יאולהו | יִנ'אְד ותוא ארוב | ןְד ינא ירה ,י'א [ינירה 4
 ,ינ'אפ [הלעמל | י'אפְד ןיצקוע ל םיצקע [םיצקע * | י'ִאָפְד ינש | י הל שיש יפל 5 | י יל הז 'ב | י יל
 הטמלמ ,ך וירחאמ הטמלמ , וירוחאמ , וירחאלמ .ש הירחאמ .'אָפ וירחאמ ,ל הטמל ["ל וירחאל * | 7ך הלעמלמ
 [ו םהל * | י םלועב ₪ 'אפך ךארב | י'א תייבל ,:ך יבל .ם [ול | 5 ימואו ,יִל רמוא [ְך םירמוא * | י וירוחאמ
 [ומש יי | ל הטמלש [ינפְך"ל וירחאלש * | ו םחל ₪ ,ְָך רמואו | ך הלעמלמ ,י [הלעמלש 6 | ךל 'ל .'אפ ןהל
 | מנ אבא .'א ךהנינח .מי'א אניבא 7 | ירזעילא | ו דחא ומשו דחא יי םהל רמואו .נפד ומש יי (ףררמוא אוה) רמואו

 (ך ףלאה .פ 'א) ףלא 7 | 7 התיה [היה " | מינ'אְד תורוד יפ [רוד | פד הששו םירשע ,םי'א [ויכ
 | מ ע"הבר , םימלועה ןובר | מ רמואו ,ָך הרמא .ל יוא [י רמא* | ֶָד לש ואסכ ₪ .מי'אפ [ינפל | ארוק
 [תוכזב | ל אלמ [ואולמו** 8 | ך יל אהמתא | 5 אל המל [אלו | 'א תויתואה לכ .פ תויתואל | 'א שאר 8
 . אב [יתרות -- אב | י ץרא .. . ינש ,ך 'וגו ץרא דסי המכחב יי ינש ₪ .מ)'אפ [הרותה 9 | 'א ליבשב
 = [חתופ ל | יִפְד יניאו /'א [ינא ןיאו | י הנתיל דיתע ,₪ ינבל הרות . .אב , הרותה תא . . אב ,"] הרות

 | ך היעשוה 'ר /מ] אסוד ןב ,י'א אינוח רב ,ף אטוח רב | י'אפד =. 'נש ,'א [יכנא | ך הלחת

 יניב ףסונ ל"יכב  .ןכימ םינפל :נ'חעו ל"'צכו הצקמלו בותכ ארקמבו ,'וכו התא ןיאו רקוח התא 'וכו הצקמ בייכ יס
 העבראב לכתסמה לכ ןנתו ילוכו רוקחת לא ךממ הסוכמבו שורדת לא ךממ אלפומב אריס ןב רפסב 'תכד ונייהו, יטיש
 שורדל קסע ךל ןיא התא לבא 'וכו תעדוי הרותה םש ןכו ח''פ ןמקל 'יעו "ןישרוד ןיאב ילוכ אל ולאכ ול יותר סירבד
 .ךעידוהל 'בב המל 1 :'וכו רבד רתסה ןאכ דעו 'וכו רפסה תלחתמ טיפ שירבו ,'וכו ץרא ילע םדא םיש ינמ אלא
 ינש 'יספב) תומלוע יתש וארבנ תויתוא יתשב ןנחוי 'ר םשב והבא 'רד שרדה תודגאה ךשמהב אבומ ר"'יספבו 'שוריב
 "ב 'בנ דחאו 'הב ארבנ דחא, ףפונ לייכ ןוילגבו ,'וכו ד"ויב דחאו אהב דחא ב"הועהו ז"הועה (נ"'חעו םימלוע
 היגה בתכה ךותמ הארנכו ,נ'חע | .וירחאל דחאו 5 :  שיייעו ביפ ןמקל הז שרד ר''בב ונינפלו ,"תוחנמ יפמב 'וכו
 רייספב םשו ,יתבר אתקיספהו ימלשוריה םע כ''ג תמכסמה 'יגה איהו ,וירחאלש ךומסב ןכו ומצעב ל"יכה בתוכ .ןכ
 הדוקנב ןהל הארמ אוהו 'וכו םירמוא וירוחאלמ תחא הדוקנו הלעמלמ תחא הדוקנ וב שי ת"יב המ ןושלה
 יסב אבומ ןכו ,'וכו רמואו וירחא לש הדוקנב 'שוריבו ומש'ה וירחא לש הדוקנב ןהל הארמ אוהו רוכו ןלעמלש
 דחאו הלעמל דחא 'וכו 'בב תלחתמ הרותה המל איעשוא ר"א החמש וניבר םשב (יט ףד אשראוו 'ד) רמאש ךורב
 דועו ,'ירחאמ דחאו ירשאה םשב םש ןכו ,'וכו רמואו 'ירחא לש הצקועב ןהל הארמ ומש המו 'וכו הירחאמ
 דחא 'וכו 'בל שי המ ינפמ (ר'בב ונינפלש רמאמה לא ןווכש הארנו) הגיגחד ימלשוריב רמאדכ 'ב א'כ ףד םש
 דחאו אבומ ויט 'יס םש עורז רואבו ,'וכו הירח א לש הצקועב הל הארמ ומש המו 'וכו וירוחאל דחאו הלעמל
 ץקוע הל היהיו (וי'ל ייס חי'א רוט י'בב אבומוו 'כ ףד שב 'סב 'תכש ומכ תיייבה לע ןיגתה ןה ןיצקועהו ,'וכו וירחאמ
 וירחא לש דחאו 'יפו ,יוכו לאמש רצל הלעמל ןטק לקמו הטמל בע בקעו 'א דצל הטונ ןימי דצל הלעמל דח
 בתוכה ינפל היהש רשפאו ,ןימי שארב הירחאמ ץקוע יט ףד שי'ב יסבו ,ל"דר ייחב 'יעו  ,.וירחאלמ הלעמלש ץקועה
 דוע ,'יעו תואסריגה יתש וברעתנ טוקליו סופדבו ,הטמל בעה בקע אוה הז ץקועו הטמל דחאו תרחא 'יג םג ל"יכ
 ןטמלמ הדוקנ ול שיו ןלעמלמ הדוקנ ול שיו ע"רד תויתואמ אבומ םשו 229 דצ "" קלח רעגייג 'חה לש ע"ימב
 אבומ ןכו ר"יספבו 'שוריב היכו 'בל םירמוא םש שי'ב 'סבו  ,סופדה 'יג י"פע יתהגה ןכ .ול םירמוא | :וירוחאמ
 ימלשוריבו ,שייב יסב ה"כו .ךארוב :נ''חעו 'וכו רמוא אבומ םש י'בבו ,יבל רמא א'כ ףד ש"'ב 'סבו ;עורז רואב
 שרפמ 'וכו דחא יי טוקליה ייגכו .ומש ןודא ומש 'ה רמואו םש 'שוריב .ומש יי 6  :נ"חעו ךארב ימ  רייספבו
 יסב 'יפ ןכו ,דחא אוהש 'א תיבה ינפל המ רמולכ ומש י'י וירחא לש וצקועב םהל הארמ סופדבש רי'ב 'יפב
 יר םש הבר רישב .הניבא רב רזעל 'ר :ומש דחא ל"ר 'א דצל הארמ םש שי'ב 'סבו (ל"דר 'יח 'יע) המורתה

 הרות ןתונו הלגנ ינא רחמְל 'וכו תויתואה שארב ינתתנ "וכו רגת ארוק ף"לא היה 'וכו םשב הנובא רב ר
 'וכו םשב אניבא 'רב רזעילַא 'ר רייספבו ,'וכו יכנא 'גש הלהת חתפא ךבו תורבד לש ןשארב ךנתונ ינאו לארשיל
 'נש הרות ליבשב אלא 'וכו םלועה לכש ךלש ולוכ םלועה לכ אצ  ה"בקה ול רמא 'וכו תויתוא לכ לש ןושאר ינא
 'וכו רגת ארוק ף"לא היה  תורוד ו"כ רמא אחא 'ר םש אתקיספבו ,'וכו ןתיל דיתע ינא רחמל 'וכו יתירב אל םא
 .הטוח רב 9  :נ'העו ףכו שאר ינאש רמול 'וכו אחא ריא םש ב'מ אמוחנתבו ,שייייע 'וכו ןושאר ינאש רמאל
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 לודג רייצ ול רמא לאילמג ןבר תא לאש רחא סופוסוליפ :ןיירת ןימדקלמו שארמו םלועמו זאמו םדק מ
 םימו ךשחו והבו והת היל רמא .ןוניא המ ול רמא ,והועייסש םיבוט םינמס ול אצמ אלא םכיהלא היה
 םולש השוע והבו והת האירב םהב 'תכ םלוכ .ארבנ אוההד היחור חפית היל רמא ,תומוהתו חורו

 םימשה ימש והוללה םימ .(סש םש) ךשח ארובו רוא רצוי ךשח .(ו המ היעשי) ער ארובו
 םירה רצוי הנה יכ חור ,(ה םש םש) וארבנו הוצ אוה יכ המל (ד חמק םילהת) 'ונו םימהו 5

 :(דכ ח ילשמ) יתללוח תומוהת ןיאב תומוהח .(גי ד סימע) חור ארובו

  םותס הז 'ב המ ,'כב םלועה ארבנ המל יול 'ר םשב הנוי 'ר [םיהלא ארב תישארב| \

 רב .רוחאל המו םינפל המ הטמל המו הלעמל המ שורדל תושר ךל ןיא ךכ וינפלמ חותפו וידדצמ
 םויה ןמל (בל ר סירגד) םויה ןמל ךינפל ויה רשא םינושאר םימיל אנ לאש יכ רמא ארפק

 התא (םש םש) םימשה הצק דעו םימשה הצקמ ,ןכימ םינפל שרוד התא ןיאו שרוד תא םימי וארבנש 0

 "יע 7 :(י3 סי'ק) "כפ יסצכ ססקיספ | ,'נ ז"ע 3"פ סנינס 'עוכי 6 :'ז1 "ספ ס'עק סילסס ,ז ס''ע סיעעי יכיכע 'קלי 1
 :'3 /"י סנינס ,3'פ סגינס 0פפקופ

 ,(יעשי)מ  ףוסוליפ , סופסליפ | ך יננק י'י תשרפב .-, ,י ןירת ימדקמו ,ך ןירת ןימדקלמו .פ [ןיירת ןימדקלמו 1
 | מפד ל .'א[ול | אצמש | ך אוה .מ'אפ [היה 2 | ך היל | ל יל [תא* | (םילהת)מ סופוליפ ,  סופילפ
 ל"א .38 ןוניא המו ול רמא | 'אְָד ותוא ועייסשש מ [והועייפש | (םילהת)מנ'א ןיד .פְד םינממס ,(היעשי)מ ןינמס

 .נֶד טהלוכ 8 | מ םוחתו | ל םימו ,ך םימו חורו [מנ'א חורו * סימו | ך ל 5 ול רמא | ך ל ,'א ןה המו
 אוה יכ " 6 | ְך רוא רצוי רוא .)'אפ [ךשה--ךשח 4 | 'א ל ,(םש)מ והב [םהב | (היעשי)מ םלכב ,'א ןוהלכב
 לכמ 8 | ך - אלא .'אחפ [המ | 'א תייבב 7 | ל וגו [יתללוח** | ל וגו [חור ארובו ** 6 | ך הוצש [הוצ
 המ הלעמל המ | ך רמול .פ שרדל :רנ'אח [שורדל | .ך יל תשר | ל ל .'אנ ול [רפד ךל" | 'אפד וידדצ
 | ך אבהלו םלועה ארבנש םוימ אלא -. .'אחפ רוחאל | 'אד המ .פ [המו | פְ הלעמל המ הטמל המ ,'א הטמל
 | ר'אד יאו .חפ [ןיאו | ך 'ל ,ח םינושאר םימי .ךנ'אפ [םימי 10 | ך יל סויה ןמל | 'אפל יל [כְך ךינפל -רשא* 9

 | 'אד הצקמלו .נפ [הצקמ |

 ליתפש םש לאקזחיב קיררו י'שריפב 'יעו ,םיתשפ ליתפל םג ךירצ אוה ירה השקי אלש סופדה 'יגכ יתהגה אלו ,ודיב
 'ה קופפ אוהו ךכו שיאה דיבו אבומ א'יכבו ,ןינבה תא וב דומל הדמה הנקו עקרק תדידמל אוה םיתשפ
 ןה ץרא ימדקמו (845 דצ כי'ח ר"תמעו 'ח 'ב תישארב אית 'יע) ןימדקלמ םדקמ 'ןגרת .ןיירת ןימדקלמו 1  :םש
 ולא לכו  ,א'יכו טייכ ר"ב 'יפכו פ"יכבו ל"יכב ןימדקלמו ונינפלש 'יגה שרפל לינ ןכ | ,'ןיירת ןימדקלמ
 וניאו שרדמה ףוגמ וניא הזה ןויצהו ,םיסיפדמה ומשר רשאכ יננק י'י תשרפב ג'כו בי'כ יח = ורמאנ תומידקה
 אייכב) םכח שרפמ ט'יכ ר"ב "יפב .דחא סופוסוליפ :4 דצ ליעל יתוריעהש המ 'יעו יתיארש י'כ םושב אצמנ
 תשש כ'ג 'וכו והבו ותתד םושמ הז רמאמ ןאכ איבהו 446 דצ סיורק 'יעו סופוסוליפ ירק תומואבש (לודג םכח
 ומכ סופילפ 'יגה םשו י"כ רשע ירת יריכמ 'קליב םִג קתעוה רמאמה לכו ,6 דצו 8 דצ ליעל י"מב 'יעו ןה םירבד
 'ר םילהת טוקליו 'א מ"ר ףדו 'ב ג'מ ףד ב"'מ םילהת שרדמ 'יעו ,ריפדב כ"פ ןמקל סופולפ אצמנ ןכו ,פ"יכב
 חור אתיא ליייכב םגו ,נ'חעו יתהגהו רסח לייכב .חורו 3 : 547 דצ ג''ח ל"תמע 'יעו םינממס ומכ .םינמס 2 :  ג'מרת
 רצוי ךשח א'אב היגה רבכו רואל ךשח ומש ו'דב .ךשח 4 :86 דצ א'ח ת"הגאו ת'פיב 'יע .ער ארובו :'וכו הנה יכ
 "תוא לע ולא תודגאו ,ךיפצנמ תויתוא לע הדגאה כ''ג איבמו תישארבב 'ב תוא שרוד .ארב תישארב 7  :'וגו רוא
 יתבר .אתקיספב ופסאנ ןכו ,םירמאמל רחא רדס םגו הברה םיוניש םשו הגיגח ימלשוריב ןה 'וכו הארמ אוהו דע 'ב
 אלא 'יגה םשו ביכ ייס בא עורז רואב אבומ .ארבנ המל :א"ר םשב אניבא רב רזעילא 'רד שרדה םג םשו א'כפ
 ,םויה .ןמלו ארפק רב ינת, רמאמה ןונגס ישוריב .רמא ארפק רב 8  :נ"חעו 'וכו שורדל ךל ןיא ךכ וכו תיב המ
 הגוי יר לע אלא ליר םשב הנוי 'ר לע קולחל םש אב אל ק''בו .שייע "ארפק רבד אדהכ יזפ רב הדוי 'רד איתא
 לת תישארב השעמל םדוק לוכי, יובירו טועיממו וכו םינושאר םימיל אנ לאש ארקה כ'ג שרוד אוהש אב 'ר םשב
 דיחיב אל םא שורדל רוסאד רמול 'וכו "םינושאר ל"ת ךליאו יששמ לוכי ,ץראה לע םדא םיהלא ארב רשא םויה ןמל
 הגוגחב ןיתינתמ םתסכ לס אב 'רו ,תישארב תששב ארבנש המבו תישארב השעמ םדוק היהש המב םיכסמ ובלו
 ארב רשא םויה ןמלו בותכש המד םויה ןמלו ינת אוהו הילע גילפ ארפק רבו ,םינשב ב'מב ןישרוד ןיאד םש
 'יגה רשאכ) םימי וארכנש סויה ןמל ,םויה ןמל יוכו םינושאר םימיל אנ לאש קוספה שארל הלעמל כ'ג .ךשמנ
 ןיאו ,תישארב ימי תששב ארבנש המב שורדל רתומד רבוסו ,(םש עורז רואב אבומ ןכו שרדמב ונינפל תקייודמה
 ןנימקואד .ק"בד אדהכ פ"'ב ירד איתא 'וריב םייסמו ,שרוד ב"מב לבא ,ב'מ םדוק היהש המ ןכימ םינפל שרוד תתא
 רמולכ ,תדבועל םש ךירפו ,ןישרוד לאעמשי 'רכ םרב ,איה הביקע 'רד ןישרוד ןיאד ןיתינתמ םתס ןיקרפ שירב םתה
 הרמא אדה םימב םימ םלועה היה הליחתב שרד ביתי יזפ רב הדוי 'רד המ ןמ ינשמו ,ןכ השעמל הכלה םא
 ,לאעמשי ירכ בי'מב שורדל רתומד םויה ןמלו שרדמ דמלד ק"בד אדהכ פ'ב י"רד איתא ןכלו ,לאעמשי 'רכ הכלה
 לייכב) נ'חבעו יתבר אתקיספב אדהכ היכו ,"'ארפק רבד הדהכ ב"מב יזפ ןב ייר שרד, ר"בב ןאכ רמאמה 'יפ והזו
 אתיל םגו ע"פב רוביד אוה וכו ךעידוהל 'בב המל וירחאלש רמאמהו ,(2 דצ ליעל יתורעהב 'יעו א"הב בותכ
 סופדה ייגו ,ל''דרו ו'זרחמ 'יפבו ת'יפיב 'יעו אדריפ 'דב ןוכנל םירמאמה ודרפנ ןכו ,יתבר אתקיספבו ימלשוריב
 איבה ןכו 'וכו שרוד היה ק'ב סע שרפמש סופדבש ר''ב 'יפ לעב ינפל הארנכ וז 'יג התיהש ףאו ,תשבושמ הידהב
 י"ר שרד עטיקו קיתעהו תודרפנה רביח טוקליב םגו 'וכו המל ק"בד ידהב 'וכו שרד ויט 'יס .ב"א עורז רואב
 יד שרדסל ויתורעהב רעגירק מירו ו'זרהמו ל"דרה אדהכ ןוכנל והיגה רבכו ,'וכו ךעידוהל ת"יבב המל פ"ב
 קיבד שרדהש ג'ק הרעהב בתכש המ ךא ,תעדו סעט בוטב ןינעה לכ שריפש ר'יספל ןיע ריאמב דוע 'עו ,מ"דפפ
 וניניע אלהו ותעד ףוסל יתדרי אל הזב וחייניב אכיא ןושל ןונגפ קרו רי"'בב ונינפלש רמאמה םע םיכסמ אתקיספב
 םש עורז רואב אכומ ןכו .םימשה הצקמ 10 :ימלשוריב אב 'ר סשב הנוי 'רד שרדה םע ףלחומ הז שרדש תואור
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 הפצ ילוליא ךכ .אהמתא ןב דימעהל דיתעש הפצו אוה סונולורטסא ךלמה ורמאו ורוח ,אהמתא
 :אהמתא לארשי ינב תא וצ הב בתוכ היה אל הרותה לכקל לארשי ןידיתע רוד ויכ רחא ש היבקה 1
 'ר ,(פי ג ילשמ) ץרא דסי המכחב י"'י הרות תוכזב אלא ארכנ אל [ואולמו] םלועה הינב 'ר רמא |

 'ג תוכזב ינתמ בר םשב אנוה בר /(אכ גל םירבר) 'ונו ול תישאר אריו השמ תוכזב רמוא היכרב

 6 'תכד הלח אלא תישאר ןיא ,'ונו תישארב 'נש םירוכיבו תורשעמו הלח תוכזב ,םלועה ארבנ םירבד
 ןיאו (ד חי םירבד) ךנגד תישאר 'תכד רשעמ אלא תישאר ןיאו .(כ וט רבדמב) םכיתוסירע תישאר

 ח םשב יול ןב עשוהי 'רו םחנמ 'ר :.(שי גכ תומש) ךתמדא ירוכיב תישאר 'תכד םירוכב אלא תישאר
 ןיאו אוה רישע רמאת םאו ,לורבו םינקו םינבאו םיצעו רפעו םימ םירבד 'ו ךירצ הנובש ימ .יול יר 4

 המדק שש ןחוא הרותה ,(ג מ לאקזחי) ודיב הדמה הנקו 'תכד הדמה הנק ךירצ אוה ירה ,םינק ךירצ =

 בע סעוסנס ,(6"* 'ם) ספכ וטלכ 'פ קככ לכיט ,'ד "ק ו'לפ סנכ כקו "עו ,סט עוק 8 :9 75 ןטקל "ע 2 1
 : ב'מקפס 'כ ילטע 'קלי 7 :'3 פופ סניקע 'כד סויפול ," 'יכ םיטסלב 3

 גולורטסא , לודג .סוגולורטסא ,פ סוגולורטסיא | ָך יל אהמתא 1 | יפְד ינבל ('ךּז ןירמלקו ,ָ וז ןימלקו
 ,נְד הנממ דימעהל [פ דימעהל* | :57 דיתע אוהש .'א [דיתעש | ן'אָד ךלמה ₪ ,ף הפצש ילוליא [הפצו | ץ לודג
 ןימלקו .'ְך ןירמלקו) ןימלקו ןינלימ ולט 'מוא היה אל .פ ךכ רמוא היה אל =. [ןב | ל תושעל "א הנמיה דימעהל
 [הרותה | פ ןידיתע .ך ןידיתע לאישי | ר'אפְד תורוד ל | 'אפְד הפצש | ך 'ל אהמתא | א ינבל ('א ולא
 ינב לא רבד לארשי . .וצ ,ף לארשי . . וצ לארשי ינב לא רבד [לארשי--וצ | פ יל ,'אך הרותב [הב | ₪7 -- תא
 אד יי 'אנש | אפ הרותה | ל יל [כפ ואולמו * | 'א היכרב [הינב 8 | "א יל אהמתא | "אד לארשי (ך ינבל)

 , יו

 ו ו ב

 | יד 'ר 5 [בר | יפד אנוה 'ר | אפְד אריו ינש | יפ םלועה ארבנ -. [השמ | 577 רמא ,י [רמוא 4 | "7 . .'תכד

 [םירוכיבו | יי רשעמ . . : א 87 תורשעמ תוכזבו [תורשעמו 5 | יפְד השלש ,'א ['ג | :ם אנתמ ,יך הנתמ 1
 --ןיאו 6 | י אידכ ,ך ינש 'א [יתכד | פ ןינמ הלח .י'אְד הלח . . . ןיאו | ך םעט המו ,* [ינש | םירוכב תוכזב
 ,1אְד 'אנש [יתכד 7 | ך רמא תאד המ ךיה /י'א א'דכ ,8 ['תכד | 5 ןינמ תורשעמ ,'איְד תורשעמ . .ןיאו ,* [רשעמ

 ימ 8 | ינ'אפ 'רד הירב [ןב | יִנְד עשוהי 'ר .'אפ [עשוהי ירו | ך 'ל .ינ'א סחנפ 'ר ,8 [םחנמ 'ר | מ א'דכ

 ,י [ןיאו = |  י דיסו סינקו ,'א םינק | י יל .'אפ סיצע | ינפְך השש .'א [ו | י'אָנְד אוהש הז ,ם הנוב אוהש

 הנק ודיבו [ודיב -- הנקו | ינש ['תכד | ₪ הדמל הנק ,י'אְד הדמה (ך ינקל) הנקל | םינקל 9 | 'אפד וניאו

 ךכ ,י הרותהו ,'אפ [הרותה | "א הדמה הנק שיאה דיבו | ,ך הדמה הנקו ודיב םיתשפ ליתפו ,''פ הדמה

 | 'א תומידק שש המדק ,יִנְד תומידק שש (י םתוא) ןתוא המדק ל המדקשש ותוא [המדק -- ןתוא * | ך הרותה

 תאצמנש פ"עאו םלוכב ןירמלקו היגהל השקו ,'א א'ייכו פייכב םגו ו'דבו םש ךורעב ל"יכב ןימלקו "יגהו ,('ןירמלק
 (?ןילידנוקו ,ןינאלמ ךורעב ייגהש ןייצ א''אבו  ,ריפדב ומכ ןינאלימ םשו ,יקינולאש 'דב דוע ה''כו נ'חעו ס"'מב וז ייג
 ךורעבו .ימלוקו :תסקו ויד, הז 'יפ אצמנ ל"'יכ ןוילגב םגו ,39 דצ ןעללעצסימ ,סעלרעפ 'יעו סומלוק םש ךורעב ייפ
 ד'ויב לידנוק 'יגה (884 רצ דיח ל"תמע לעב ךשמנ ושוריפ ירחאו םש ףסומב 'עו) לידנק 'עו רמלק 'עב ןכו םש
 ילתפנ 'ר ייפב ןילדנוק אתיא ןכו שי'יע ןילדנוקו כ''ג אבומ םש מ"הונבש ףאו ןאכ יתהגה ןכו ךומסב לי'יכב הכו
 ,אוה ןינגטצא 'ג מ"תונמבו (*י"לב םיבכוכב הזוח .סוגולורטסא 1 :  ןילדנקו ךורע יג איבה א'אבו ,(ט"כש אקארק)
 ה'כו .רוד כ רחאש 2 :ניחב יתנייצש תואסרגה י'פע יתהגה ןכ .ןב דימעהל .119 דצ סיורק לצא םעל 'יעו
 הנ דעו םדאמ תורוד הרשע 'ג 'יס ה'ק םילהת שרדמב שרפמו ,'וכו רוד ו"כ א'כפ ףוסו 9 דצ ןמקל לייכב
 ה''כו ,נ'חעו ואולמו יתפסוה .ואולמו םלועה 8 = :תורוד השש השמ דעו םהרבאמו םהרבא דעו חנמ הרשעו
 םייסמש םושמו ,הרות תוכזב אלא ארבנ אל כ'ג םשו ,אלמ םלועה ל"יכב וז השרפב ןמקלו ,םש  מ'תונמב
 הרותה תא לבקל לארשי ןידיתעש הי'בקה הפצש 'וכו המדק לארשי לש ןתבשהמ | 'וָכו ומדק םירבד '\ תודגאה
 המכחה איהש הרותה ליבשב ,דסי המכהב 'ה ביתכד הרותה תוכזב אלא ארבנ אל םלועה הז רמאמ ןאכ איבמ
 ארבג 'וכו תורשעמו הלח תוכזב ,השמ תוכזב םירמאמה ךימסהו ,545 דצ םש גרעבצניג 'חה שיימ ייעו ,ץרא דסי
 וארקנש םירבד 'ג תוכזב השמ תוכזב ,תישאר ליבשב ארב תישארב ושרד מ'ר םשב ה'רו בירו ,םלועה
 ןיאו וכו ארב תישארב ביתכד לארשי תוכזב אלא וארבנ אל ץראו םימש היכרב 'ר רמא םש רי"יובו ,תישאר
 אלא וארבנ אל ץראו םימש אחא 'ר רמא ותאובת תישאר ייל לארשי שדק רמאנש לארשי אלא תישאר
 א'ד וכו לארשי שדק ינש לארשי תוכזב וארב ימ תוכזבו םש ב''מ אמוחנתבו ול תישאר אריו 'אנש השמ תוכזב
 אמוחנתמ ולא םירמאמ קיתעה בוט חקל שרדמ לעבו .'וכו ךיפב ירבד םישאו 'נש םימש וארבנ הרותה  תוכזב
 תוכזב שרדב אמוחנתב אלו רבב אצמנ אל הז קוספו ,וכרד תישאר יננק 'ה 'נש תישאר תארקנ הרותה יכ ףיפוהו
 שרדהו ,וכרד תישאר תארקנש  הרותה ליבשב ארב תישארב שרדה ת"הע י'שריפב אבומ ןכו ,םלועה ארבנ הרותה
 זמר טוקליב 'רי'ב, ןויצהו) רי'יומ וא אמוחנתמ עבונ התאובת תישאר וארקנש לארשי ליבשבו םש י"שרב רחאה
 םהרבאל רוכזב םיטוקלבו םש בשר תורעהבו יי 'יסו 'ג 'יפ תישארב במ אמוחנתב 'יעו ,מ'דהל לשמ לע בסומ 'ב
 ףיסומ ערד תויתואבו ,"וכרד תישאר יננק י'י ינש הרותב תישארב שרד, איבמ 'ד ךרד ותמדקהב ע"'בארה םגְו ,(םש
 ןינמ הרות ,האריו לארשיו הרות ןה ולאו תישאר וארקנש השלש ליבשב תישארב ןושלה םש) לארשיו הרותל הארי
 תישארבד הבר רדסב היכו 'ה תארי המכח תישאר ינש ןינמ הארי 'וכו לארשי שדק ינש ןינמ לארשי וכו יננק 'ה ינש
 :'וכו בורל םהב ורפסי הנמא ינטקו םישרדמ םהל םלכבו תישארב וארקנש ונאצמ םיבר םירבד ץיבמרב 'יעו /ג דצ םש
 טוקליבו ל"'ביר סופדב ה''כו יול ןב עשוהי 'רו 7  :נ'חעו םירוכב תוכזב תורשעמ תוכזב אבומ ן"במרב .תורשעמו 5
 ןינכסד עשוהי ל'צד יל בתכ רעכאב 'חהו ,יול 'ר םשב רמוא ל''ביר אהיש ןכתי אל לבא ,ל"רד הירב י'ר כ ראשו
 הנקו 9 :425 דצ בי'ח א'הגא ייעו ,פ'יכו ל"יב 'יגמ אפידע (מ"'יכב הייכו) נ"חב סחנפ 'ר 'יגה םג ותעדלו ,ל"ר םשב
 כ'ג הדמה הנקו "יפו :הדמה הנקו ודיב םיתשפ ליתפ םש בותכה ןושלו ,ושוריפו קוספה איבמש הארנ .ודיב הדמה
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 א א א השרפ תישארב 6

 ומלוע ארב ודבל אוה אלא ןכ וניא ה"כקה לבא ,ואושמב ומע ןיאשונש המל  ,ומע ןיסלקתמ הנידמ
 םיהלא התא המל ,תואלפנ השועו התא לודג יכ אמוחנת 'ר רמא  ,ומלועב רדהתמ ודבל אוה
 :םיהלא ארב תישארב םלועה התארב ךדבל התא ךדבל

 ולעש םהמ שיו וארכנש םהמ שי ,םלוע תיירבל ומדק םירבד 'ו [םיהלא ארב תישארב)
 אפכ (ככ ח ילשמ) תישאר יננק י"י 'תכד הרותה ,וארבנ דוככה אסכו הרותה ,תוארבהל הבשחמב
 הנאתב הרוכבכ 'תכד תוארבהל הבשחמב ולע ובאה .(ב גצ םילחת) 'גו זאמ ךאסכ ןוכנ 'תכד דובכ
 םדק תינק ךתדע רוכזו 'תכד הבשחמב ולע לארשי (י ט עשוה) םכיתובא יתיאר התישארב
 תימרי) ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמ רובכ אסכ 'תכד הבשחמב הלע שדקמה חיב ,(ב דע םילהת)
 אריעז ירב הבהא 'ר .(זי בע םילתת) ומש ןוני שמש ינפל 'תכד הבשחמב הלע חישמה םש .(גי זי
 רמאתו אכד דע שונא בשת העשה התואמ (ב צ סש) 'ונו םירה םרטב דיהה הבושתה ףא רמא
 יר רמא .הרותל דובכ אסכ םא דובכ אפכל הרותה םא םדוק הז יא עדוי יניא לכא ,(ג סש סש) ובוש
 םדק זאמ וילעפמ םרק וכרד תישאר יננק י*י 'נש רובכה אסכל המדק הרותה אנהכ רב אבא
 ןחבשחמ קחצי 'רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר אנוה 'ר ,'ונו זאמ ךאסכ ןוכנ וב בותכש ותואל
 2% רבוע ךלמה אצמנ תחא םעפ ,ןב הנטמ ול היה אלו הנורטמל יושנ היהש ךלמל ,לכל המדק לארשילש
 ןילידנוקו ןינלימ שקבמ המל ול ןיא ןב םירמוא ויהו ,ינבל וליא ןילדנוקו ןימלקו ןינלימ ולט רמא .קושב

 /'פ רג סיקפפ ,ו"5 'יפ כקע יכפק ,'3 "כ | ד'פ סילסס יכיכמ 'קלי ,נ/עקפס 'כ | ילשע | 'קלי | ,סי'לכ 'כ סיעכי 'קני 4
 6'כדפ | ,ס"פ ילטמ טכדע ,ג5 '5 ר'ע לופמ) סילסס טכדע 6" "ק סט סעוסנס ,ע'י "כ לטכ במ לעוסנס ,'3 עפ סיכדכ
 :'3 זפכ עוקלי 16 :  "י "יק ד'"פ סככ לבדעב היפ כ"סס "ע 18 6: /לפ כ"ס ,ג''פ

 תא מ3'א ומלוע תא .פ [ומלוע | 'א ךלמ לש ₪ ,םיִד ואשמב | (ייעשי)ו ותא | ךיל [המל | מו'אְָד הנידמה 1
 םלועה 8 | ָך ומלועב רדהתמ ודבל אוה םלועב סלקתמ ,(היעשי)מינ א ומלועב סלקתמ ,פ [ומלועב רדהתמ 2 | ד םלועה
 ותיירבל ,ָך םלועה תיירבל | )'אְך השש 4 | ל יל ,"ל ₪ ינש [,'אָנְד םיהלא -- תישארב* | מ1אפְד -. תא
 [תישאר | ך ינש ןיינמ .'א ['תכד | ְך הרות .מ'א [הרותה | ף דובכ | (ךומסב ןכו)''א תוארביל 5 | מנ םלוע לש
 ומשו שדקמה תיבו לארשיו ₪ .מ'אפ [תובאה | ך ...ןיינמ .'א ['תכד | מאד דובכה .חפ [דובכ 6 | 'אפְד וכרד-2

 רבדמב םיבגעכ .ף [םכיתובא --- הרוכנכ | ך ינש ןיינמ א 'אנש ['תכד | ך תובאה -, [תוארבהל | ְך חישמ לש

 תינק* | ך ינש ןיינמ ,'א 'אנש ,ם [תכד | ך 'ל :ם תוארבל ,ָן תוארבהל -, [הבשחמב ולע 7 | ך רגו
 ומש 9 | (ךומסב ןכו) ך ינש ןיינמ ,'א 'אנש | ך יל .מָנ תוארבהל ₪ .ף [הבשחמב הלע 8 | ל וגו [מ'אנד םדק
 3 הונחא .'א הוחא | ְך 'וגו םלועל ומש יהי ,'א [ומש---ינפל | ךיל ,מָנ תוארבהל .-, [הבשחמב הלע | חישמ לש
 הזיא 11 | ליל 'ך 'וגו [פ ובוש רמאתו * | מפ העש | מנ התואב | 'אְד ינש ,פ [דיהה 10 | מ אייח ,פ והבא

 ינ'א דובכה | יִנֶד סאו /.מ'אפ [סא | דובככה | מיִד המדק /פ םדוק -. )א [הרותה | יפ יל ,ָך םדוק םהמ

 ינפ [אנוה 18 | ך סדוק :מ'אפ [סדק | ך יל ל גו [ מייל זאמ --- םדק* | 7 אמדק [המדק**12 | ףְִד םדוק

 /3 [הנורטמל | אפד--,לשמ [ךלמל 14 | ל ותבשחמ [ןתבשחמ** | נד בר רב | ליל .ךָּפ רו [ָ 'ר* | ךאינוח
 יד ןיסמלקו | (ךומפב ןכו) 'ְך ןינאלמ 15 | א םימיל [תחא םעפ | | א םינב | 1אָד תחא ₪
 [םירמוא | יִפְד לכה .. [ויהו | יעפ ל .נד ד 'א ולא | י'אפד יל ל ןילדנוקו [ ןילידנוקו * | י'ךנ ןירמלקו
 ו ןירמלקו) ןימלקו .'א ינבל ולא ןילודנוקו ןימלקו [ןילידנוקו | י'אפְד ולט רמוא אוהו [שקבמ המל | 'א לכה -

 ,הנידמה תגהנהב .ואושמב 1 :ו'דב וז הפסוה וטימשה רבכו ,לארשי ץראד תוכרבב התיאדכ 'וכו ךאלמ היה אל
 ומכ החיתפה םויס אוה .םיהלא ארב תישארב 3 :266 דצ ג"'ח ל"תמע 'יעו ימלשוריה ןונגסכ איה ואושמב וז "יגו
 תישארב 4 :'וכו תישארב 'אנש לייכב הגומ ןכו אדריפ 'דבו ז"כש תנשמ ו'דב ה'כו תמדוקה החיתפב יתוריעהש
 וז תשרפל תוחיתפה לכ רדיסש ירהא שרדמה לעב ליחתמ ןאכו ,אדריפ 'דב ה'כו יתפסוה .םיהלא ארב
 'ב תוא טרפבו תוביתה תויתוא םגו הביתו הבית לכ שרודו הכו ארב תישארב קוספה שורדל
 ןכלו א דצ אח תושרדמ יתבב תישארבד הבר רדסבו ת''פיב 'יעו תיש ארב תישארב הלחת שרודו ,תישארבבש
 ירקית לא תישארב רחא שרדו ,'וכו לאש דחא סופוסוליפ ,םירבד ' ךירצ הנובש ימ ומדק םירבד 'ו םירמאמה איבה
 םדוק 'כו הבשחמב ולעש םיובד השש ונמנ ןכו .םיובד ף :'א ט"מ הכוס ןייע תיש ארב אלא תישארב
 אריעז 'רב הבהא 'ר תעדכ הבושת לייעמו תובא קיפמו ג'צ רומזמ רעבאב תרודהמ םילהת שרדמב םלועה תיירבל
 'מבו א'רדפבו םש םירדנו םיחספב אתיירבבו ,(םנהיג םג םכותבו םירבד העבש הנומ םילהת שרדמ יסופד ראשבו)
 םנהיגו ןדע ןג םגו הבושתה סכותבו ,םלועה ארבנש םדוק וארבנש םירבד העבש ונמנ רעבאב תרודהמ ילשמ
 תא םרקמ ןדעב ןג 'וכו עטיו 'פ ו'טפ ןמקל 'יעו ביי 'יס 'צ רומזמ ב"מ םילהת ימב ה"יכו ,לארשיו תובא םוקמב
 ייעמו לארשיו תובא קיפמו םירבד 'ו הנומ ו"דב ןכו ש"אמר תרודהמ ר''אסבו ,וכו םלועה תיירבל םדוק רוכס
 ונמנ אמוחנתה ישררמבו ,תישארב השעמל ןימדוק ןיבורכהש דמלמ א'פ שיר םשו גיל הרעה ש"יעו ןדע ןגו םנהיג
 שרדמבו ,םנהיגו ןדע ןג ףא םירמוא שיו םשו הבושתה םע ר'בב ונינפל ומכ םלועל ומדקש םיובד העבש
 12 רצ םש לאהטנעדיירפ 'חה בתכש המ 'יעו ,ונמנ אל תובאהו העבש רפסמב םנהיגה םיסופד ראשב ילשמ
 '| רמא 'צ רומזמ רעבאב תרודהמ םילהת 'מב וכו הבחא 'ר 9 = :848 דצ ב"מ קלה ח"'מב גרעבצניג 'חהו
 הימרי ל"יכב .הימרי 'ר 18  :'א ג'ס ףד י'הבמו ג'חעו םלוע תאירבל המדקש הבושת הלודג אריעז רב והבא
 :יב ג'ע ףדו 'ב ז"ט ףד י'הבמ "עו ,י"ירב שיר םשב *ר רמא אנוה 'ו רמא ומכ אוהו ,נ'חעו יתהגהו
 תישאר יננק 'ה 'נש לכל המודק הרות םירמואש םדא ינב לש ןכרד ול יתרמא 71 דצ םש ר"אסב .לארשי לש 4
 מ"הונמב .תהא סעפ | :ותאובת תישאר 'הל לארשי שדק 'נש ןימדוק םישודק לארשי רמוא יתייח לבא וכרד
 ומכ תסק גיי למ 'ע | ךורעב ייפ  ןימלקו ('ויד ןינלימ  .'וכו ןינלימ ולש 15 = : ניחעו אצמנ ל יג ביש ייס
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 5 א א א:חשהסי תישארב

 ,(גכ ב םירבד) 'וגו םודימשה רותפכמ םיאצויה םירתפכ אלה םכדיב איה הזוזב אלה םתאו םהל |
 'תכד איה אדה ונל ונתנו םכמ ולטנ הצרשכו םכל ונתנ הצושכ .אוה ה"בקהלש ואלמו םלועה |

 ארב תישארב תישארבה תא םהל דיגה ומעל דיגה וישעמ חכ ,םיונ תלחנ םהל תתל
 :'וג םיהלא

 4 5 'רב םוחנת 'ר רמא (י ופ םילהת) 'וגו תואלפנ השועו התא לודנ יכ חתפ אמוחנת 'ר
 םיליחמ יושע הוה םדאהו ,ונממ האצוי וחור לכ ,שחמלש הררחכ כקנ וב היהי םא הזה דונה אייח
 'ר ,םיכאלמה וארבינ יתמיא :(סש פש) ךדבל םיהלא התא ןכ השע ימ ,םהמ האצוי וחור ןיאו םיבקנו
 ויכאלמ השוע 'תכו (ג רק סש) 'וגו ויתוילע םימב הרקמה 'תכד הרה וארבנ ינשב רמא ןנחוי 5

 םיתשבו 'תכו (כ א תישארב) ץראה לע ףפועי ףועו 'תכד וארבנ 'הב רמא אנינח 'ר ,(ר פש סש) תוחור |
 10 ירד היתעד לע ןיבו אנינח 'רד היתעד לע ןיב קחצי 'ר םשב ירבט רב ינילול 'ר ,(ב ו היעשי) ףפועי

 ןופצב לאירכגו םורדב חתומ היה לאכימ רמאת אלש ,םולכ ןושאר םויב ארבנ אלש םירומ לכה ןנחוי |
 (דכ רמ פש) יתאמ ץראה עקור ירבל םימש הטונ לכ השוע י"י ינא אלא עצמאב רדממ ה"בקהו
 ילודגו הנידמב סלקתמ םדו רשב ךלמ םלועה גהונב :םלועה תיירבב ימיע ףתוש היה ימ ביתכ יתא ימ

 'קפי ויפספ 'כ | סילסס 'קלי ,ג'פ ףוס ןטק5 7 | :דיכ דפ סיעשי 3" "כ ו'פ סש יכיכמ 'קל | ,ס'כספ 'כ סט עוקלי 8
 : דפ ס''כדפ ,ד''ק ו'פ דיכ כועזמ סילסס טכדע ,ב/'כ ייפ ו"טפ סככ םועש ,ב/ייו '5 'יכ סיטסכב כ') סעוסנס ,(ס''ם) ב'כט 'כ סיעשי

 | מד םירותפכה ,י'אפ םירותפכ | מני 'ל םתאו | ך ןהל ןירמואו ןתוא ,יַנ םהל םירמואו םהל .פ םהל 'מואו [םהל 1
 םהל תתל ליבשב ,-. [םיוג 8 | י הנתנו | י'א הלטנ | יא הנתנ | מיד יל /'אפ [אוה | מיפד ואולמו | י םלועש אלא [םלועה 2
 :נזחפ [תישארבה | מש יל תא | ך דיגה ,מ םיוג תלחג םהל תתל ליבשב ומעל . ..חכ ,1אש [ומעל--- חכ | א םיוג תלחנ
 | (1א בקנ םא דאנה המ) י דאנה 6 | ך יל ,'א אייח רב ,פ [אייח 'רב 5 | 'ך תורודה לכ ,מ תישארב השעמ ,שיא תישארב
 | ד ל .5 הז מי [הזה | מי'אפ אצוי | מ הדוחכ ,1א הרוחכ .'ךָנ הרירחכ ,!יפ [הררחכ | 'איל :מינ שי [היהי

 | םיבקנ (ך םיבקנו) םיבקנ 7 | א ןילוחמ ןילוחמ ,מ ןיליחמ ןיליחמ ,נפְד םיליחמ םיליחמ | י וב שי ,'א יושע אוה
 ,(ילהת)מי [וארבנ | ך יבב [ינשבל 8 | ְך ייכאלמ ,[םיכאלמה 5 | ְך השעי [השע 5 | ונממ | י'אפ אצוי

 ,(ייעשי)זמ (םילחת)ינ םיכאלמה -. ,(יילהת)מ ('יעשי)י [וארבנ | (ייעשי)ינזדפ ישימחב 9 | דיהה | יל (ייעשי)מ נ'ך םיכאלמה ₪ :
 | מ סירוביט ,1א יארבט ,('יעשי)ו ינירבט ,ך ןירבט | מ (יילהת)י'אד ינאילול ,(ייעשי)י וניילול 10 | 5 יל ,ך םיכאלמ 1
 | (יילהת)ינ םירמוא והי .מ (היעשי)י אְד ורמאי .פ [רמאת | מ יל םולכ | (םילהת)ינ ןושארה | מ וארבנ 11 | םותעד = 3

 ,זכ(םילחת)ו'א ותיעצמאב ,('יעשי)ו [עצמאב | מ רדוס [דדממ 12 | ונופצב | ('יעשי)י םלוע . . ,מאפָד עיקר לש ומורדב

 יתאמ ירקית לא [ביתכ יתא ימ 18 | - חגו ['א'ל ץראה --הטונ* | 'אְד יכנא .(םילהת)מיִנ [ינא | 'ך התיעצמאב

 א'ד [גהונב | / תישארב השעמב ,יִנ'א םלוע לש ('א ותירבב) ותיירבב | ' ףתוש יתא היה | א יתא ימ אלא /
 | (ילהת)י ינבו ,(ייעשי) י ילודג | מאד םלועבש , םלוע לש | 'ך -, תואלפנ השועו התא לודג יכ :

 ,288 רצ בח איהגאב 'יעו אמוחנתה םשב ז''פק 'ר אב טוקליב אבומ ןכו ;םש במ אמוחנתמ עבונש 'וכו קחצי ר"א
 םאש 'וכו ליחתהל ךירצ היה אל קחצי ר"א אנשיל יאהב אנינע ךהל היתיא אמוחנת 'ר תדגאב בתכ ת''פיב ןכא
 םגו ,'וכו ל'ז י'שר 'איבה ןושלה הזבו בתכ כ'חאו ,י'שרב ונינפלש רמאמה לכ םש איבהו 'וכו םתא םיטסל ה"א ורמאי
 :יב ביפפ ףד םהרבאל רוכזב םיטוקלבו םש בשר תורעהב 'יעו אמוחנת שרדמ םשב הז שרד אבומ אייק םילהת י"שרב
 וכו וישעמ חכ דייהה 'יגה ן/במרב .םהל תתל 8 :ניחעו םירותפכה שובישב אבומ םשו ,ץבמרב היכו .םהל 1
 םיוג תלחנ 'וכו ליבשב ד"הה םש םילהת טוקליבו 'וכו ךיגה םיוג תלחנ םהל תתל ליבשב םיוג תלחנ םהל תתל
 אתיא תישארבה תא וז 'יגו ,'וכו ארב תישארב והזו תישארב השעמ חכ .תישארבה תא :נ"חעו ההגה ךירצו
 ןושלה ןונגסב תורז תצק שיש ףאו תירקיעה 'יג איהש ליו ,ןיבמרב כ''ג אבומו יתנייצ רשאכ י'כ השלשב דוע
 השעמ ייגה י'פע ההגה וא 'יפ אוהו השעמ יטיש יגיב ףסונ ל'יכבו ,העידיה 'ה תישארב תלמ לא ורביחש
 תישארב השעמ םהל דיגה 'וכו וישעמ חכ ליז בתכש י'שר 'יפמ ן'במרה 'יגל היאר איבה תייפיבו ,נ'חעו תישארב
 ודירפהש ומכ אלו ,החיתפה םויס הז .'וכו ארב תישארב :שייייע (תישארב םהל דיגה אתיא ספדנה ר''בב וגינפלו)
 לש הררחכ 6 :אייח רב אמוחנת 'ר אבומ א'ע 'ב טקלה ילבשב .אייח 'רב םוחנת 'ר 5 :םיפופד תצקמב םירמאמה
 הבוש 'פ אתקיספבו םש י'שריפ 'יעו הררח לטינש 'א גיכק תבש היכו ,טוחה וב ןיפינכמש הלש רוחכ .טחמ
 לש הרירחכ חתפ יל חתפ 'ב ומ שדחה 'פ אתקיספב ה''כו ,איס םשב א'אב םג אבומ הרירחכ ייגהו . ,'ב ג"סק
 ילבשבו .רקיעה אוהו ינשה 'יפב ררח 'ע ךורעבו םש ם'במרה ייפב 'יעו ,הרירח לטינש טחמ ה''מ ג'יפ םילכו ,טחמ
 ילבשב .םיבקנו םיליחמ :םש 'שה ךורעב תופסוהבו םש אתקיפפב בישר תורעהב 'יעו ,טחמ לש הדידחכ אבומ טקלה
 אוה ןאכו גיפב ןמקל אבומ הז רמאמ ,םיכאלמה וארבינ יתמיא 7  .נ'חעו םיבקנ םיבקנו םילוחמ םילוחמ םש טקלה
 אבומ םילהת טוקליבו ,רי'ב 'יפב 'יעו םלועה תיירבב ה"בקה סע ףתוש היה אלש ךדבל םיהלא התא לע השרדל ףינפ
 ושרדו בתכו 187 דצ הריצי רפס 'יפב הז רמאמ איבה ינולצרב י'רהו הב ףסותנש המ כ'חאו החיתפה ףוג הלחת
 ר"'ב שרדמה רדסמ אוה איעשוה ירש ותנווכו 'וכו םיכאלמה וארבנ יתמיא איעשוה 'ר רמא הבר תישארבב 'וכו ל'זר
 םשו ,ני'חעו הריצי יס 'יפב היכו .וארבנ ינשב 8 :א'ע 'ב ףד תישארב בוט חקלבו וכ רומזמ ףוס םילהת שרדמב 'יעו
 ינש םיכאלמה וארבנ ינשב ביי ייפ םש ב"מ אמוחנתבו ,ןנחוי 'רד היתעד לע ןיב םש ןוכנלו ,רמוא יסוי 'ר תועטב
 .ףפועי ףועו 'כד 9 :'וכו ויכאלמ השע וירחא ביתכ המו ויתוילע םימב הרקמה רמוא רחא בותכו םימה ךותב עיקר יהי
 ב'ח א'הגאבו נ"חב תואסריגה 'יע .ירבט רב 10 :יוכו ףועו ישימחב בותכ ןכש 'א ןמיפ םש במ אמוחנתב שרופמ
 הריצי יס 'יפבו ,נ'חעו ותיעצמאב םש ןכו ,עיקר לש ומורדב ליייכב סג 'יגה ג'יפ ןמקל .םורדב חתומ 11 :210 דצ
 הכו .'ה ינא 19 : ויפו ד"'כ 'מזמ םילהת 'מו סופדבש ר''ב 'יפב 'יעו ותיעצמאב דדממ ה'בהו ולאמשמ לאירבגו 'ג םש
 לודג יכ א"ד תשבושמ 'יגה סופדבו ,3 דצ ליעל 'יע .םלועה גהונב 18 :נ'חעו ל'צכו יכנא בותכ ארקמבו ,גיפ ןמקל
 ןושאר םויב, "וכו יכ א"ד ינפל דוע ףסונ ר'פד שרדמבו ,שי'יע ו'זרהמ 'יפב הז לע ריעה רבכו נ"חעו 'ןכו גהונב 'וכו

, 
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 א א א השרפ תישארב 4

 'תכד יונו אתקימע ילנ אוה םלוע לש ותיירב תליחתמ ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא ,חישמה ךלמ הז ירש
 ,(בכ ם היעשי) םימש קודכ הטונה ןלהל שריפ ןכיא .שריפ אלו םימשה תא םיהלא ארב תישארב
 רמאיו ,(ו ול בויא) יונו ץרא יוה רמאי גלשל יכ ןלהל שריפ ןכיא .שריפ אלו ץראה תאו

 : (ב דק םילהה) המלשכ רוא הטוע ןלהל שריפ ןכיא ,שריפ אלו רוא יהי םיהלא
 םלועלש ותיירב תליחתמ קחצי 'ר רמא ,(פק טיק םילהת) 'ונו תמא ךרבד שאר חתפ קחצי 'ר 6ז

 לכ םלועלו ךכיפל ,(י י הימרי) תמא םיהלא י"יו .םיהלא ארב תישארב ,תמא ךרבד שאר
 תא םהילע 'קירצמ ןה ךיתוירב לע רזונ התאש הריזגו הריזנ לכש ,(םש םש םילהת) ךקרצ יטפשמ
 וארב תויושר 'ב .הרותה תא ונתנ תויושר 'ב רמול הקולח היירב לכ ןיאו ,הנומאב ותוא ןילבקמו ןידה
 ןאכ 'תכ ןיא וארב תישארב ,(א כ תומש) םיהלא רבדיו אלא ןאכ 'תכ ןיא םיהלא ורבדיו .םלועה תא

 :ארב תישארב אלא 0
 26'ונו תלחנ םהל תתל ומעל רינה וישעמ חכ חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר ב

 תומוא ינפמ ,'גו 'ב םויבו ןושאר םויב ארכנש המ לארשיל היבקה הלינ םעט המ ,(ו איק סילהת)
 ןיבישמ לארשיו .אהמתא םתא תוזזבלש המוא אלה םהל 'מואו לארשי תא םינומ והי אלש םלועה

 : בכ 'פ סיפשי יכיכמ 'קני ,בייכקפס יכ בויס 'קלי ,נייקפס 'כ סילסס קלי ,(ויעפ) י"ט 'כ פיעטי 'קל ,'נ זפכ טוקלי 1
 'קכי | ,'ג זמכ טוקלי 5  :נ"פ ס"כדפ "0 "ס ץקמ ס"י "| םיססכנ נ"מ 6 עוסנס ,ל "עפ 'פ סנינס 'טוכי 'יע 8
 ,'פ יס סייק סט יכיכמ 'קלי ,ע"סס 'כ סילקס 'קלי 11 |: ס'פ ןטקל 9 | : זיפ יס טייק סילסס יכיכע 'קלי ,ס"פכ 'כ וכסי
 :3"" "ס נ"כפ כ'דפב ," "ס יעספ סעוסנפ ,('% "ס יעסע) סט םיטסכנ נ'ע לעוסנס "עו

 | - יאו [נ57ך רמא * | ך 'תקיספב ימוגו ירוא ימוק ימאנש -. ,ינ'אפ [חישמה | ְך ארש ל ירש [ו'א ירש * 1

 | מיפ ןכיהו .ך ןכיה 8 | מיד ןכיהו :פ5 [ןכיא | דל 'וגו [ילפ םימשח תא * 2 | יד יל ,מָפ [יכד | ְך הלג

 ארב | + -, ביתכד [תישארב 6 | מד ןכיהו .פ ןכיה 4 | ך קצומל רפע תקצכ - [ץרא ל | מ אוה ,'אָפ הוה

 | מי'אְד טפשמ .פ [יטפשמ 7 | יד 'ל .נ'אח [ךכיפלו .מפ [ךכיפל | יינש תמא אלא םיהלא ןיאו -, [םיהלא
 | נ'אח 'ל לכ | י'א הבהאב [הנומאב | י'א ןתוא ,ל התוא [מָד ותוא *8 | מי סי- .'אפד ןיקידצמ
 מיפ [םלועה תא 9 | יפד יתש .מ ['ב | ך יל ,י'אָפ חרותה . . יתש ,מ [הרותה --- 'ב | ך הלוכי [הקולח ל
 ןאכ ביתכ ןיא םיהלא ורמאיו .מ'אחחפ [תישארב | י 'ל םיהלא רבדיו -- ורבדוו | א תישארב ,ְך םלועה
 | ך ל .'א [תישארב 10 | פד םיהלא ₪  ,מי'א [וארב | י -, רמאיו אלא . . . ורמאיו ,ך -, סיהלא רמאיו אלא
 סויבו ל יב םויב ['גו 'ב םויבו | פד ןושארה .מי'א [ןושאר | מ םהל ,1ך ןהל -, [הליג 12 | 'אְד םיהלא -. .מיפ [ארב
 ןיזנמ :מ ןיזכמ ,י ןינגמ .ך*אְד ןינומ | ,יִד ויהי .םריא [והי 18 | 5 ינשה םויב ארבנש המו ,'א ינשה

 | ך יל אהמתא | 'י תוזיב ,ך תוזוזב מ תיזזב ,!ךא [תוזזב | מ 'ל לש | י רמול ,ך ןהל ןירמואו | פ ןינומו

 ארוהנו שרדהב ונינפל ןכו ,אריהנו אלו ארוהנו ר''אסבו ע"סבו ןאכ אבומש ומכ (התביתכ יפל הביתה וא ביתכה
 ,ביתכ אריחנ 'וכו ארוהנו 'אנש ומש אריחנ רמא אירוגנס יביב 'ר 'יגה םש ר''כיאב ןכא ,חישמה ךלמ הז 'וכו
 דהה הי'מרל ריב םשב ךורא רמאמ אבומ 416 דצ םשו ,חישמה ךלמ הז 'וכו איגנרס רי'א 244 דצ איגופ יסב היכו
 א"יפ וחישמ תועושיב 'יעו) ירוא ימוק 'פ יתבר אתקיספב ורוקמו 'וכו םייח רוקמ ךמע יכ רמוא אוה ןכו 'וכו עורז רוא
 אובמב יע) ר'יספב וז 'יפ לע קיתעמ הזיא ןאכ זמר םינושארה םיסיפדמה ינפלש סופדה ספוטב םגו ,(292 דצ םידגו
 < ,(6 דצ ןמקל ייע) 'לארשי ץראד תוכרבב התיאדכ, וז השרפב ןייצ ןכו ('ב ביסק ףד ר'יספבו 'ט תוא אתקיספל
 תלהק שרדמב והנתיא ימנ והלוכו, ה'פב ןמקלו (10 רצ 'יע) "ריאמ 'רד יכנאב, | ,(8 דצ "יע) "יננק יי תשרפב,
 שרפל ורבתשנ ןיסמלוק המכו ,יתיארש י'כ לכב רכז םש ןיא םיזמרה ולא לכמו "הבר ארקיוד אתדגאבו
 ויהש אתרתסמו אתקימע .'ןכו ותיירב תליחתמ : םיסיפדמה ןא םיקיתעמה ידי לע ופסותנש ולאכ םיובד
 ר/ב 'יפבש ינשה 'יפב ןוכנל שרפמ ןכו ,ןכ ירחא ןתוא הלג ושרפתנ אלש םלוע לש ותייוב תליחתב
 תליחתב יזפ רב הדוי 'ר שרד םש ימלשוריב .גלשל יכ 85 :םתאירב היה דציכ .שריפ אלו 2  :ספדנה
 ןכיהמ סש תישארב במ אמוחנתבו ,'וכו גלשל יכ ץרא ואשעו רזח וכו גלש ואשעו רזה "וכו םלועה היה
 הכו וארבנ קודמ וללה םימשה ץקמ 'פב םשו יוכו גלשל יכ ינש גלש לש שוגמ ("ס הרעה שייע) תארבנ
 ושובל רואמ וארבנ םוקמ הזיאמ םימש םש א'ררפבו ,'וכו גלשל יכ 'נש גלשמ ץראהו 'וכו קודכ הטונה ינש
 םימה לע קרזו הקל דובכה אסכ תחתש גלשמ תארבנ םוקמ הזיאמ ץראה וכו המלשכ רוא הטוע ינש 'וכו ה"בקה
 םש במ אמוחנתו ימלשוריבו תומוקמה לכב טוקליִו ו'דב היכו .ץרא יוה :'וכו גלשל יכ 'וכו רפע השענו םימה ואפקנו
 תקצב לי'צו חיל ח'ל בויא קוספ דוע ףסונ סופדבו ,יתוריעה רשאכ ץרא אוה בותכ ארקמבו איי ייס ב'יפ ןמקל 'יעו
 /פ'יכב היכו .ךקדצ יטפשמ 7 :נ'חב ('ג זמר תישארב) טוקליה ייג 'יע .וכו ארב תישארב 6 :יב ד"נ אמוי ייעו 'וכו
 םיהלא רבדיו קופפמ קוידה םשו ,סופדב טמשנ הז .הרותה תא ונתנ תויושר יב 8 :ג"חעו ל"צכו טפשמ בותכ ארקמבו
 םיהלא ורמאיו קוידה םגו ,הנבה םוש ול ןיא (שיע ורתי 'פ 'קליב רמאמה קתעוה קוספ ותואבו) הרות ןתמב בותכש
 ייע .ןאכ 'תכ ןיא וארב :רוא יהי םיהלא רמאיו בותכש המ והזש ושרפל וקחדנו ,ורתי 'קליב םג אתילו רתוימ יוכו
 ורפסב לאוי 'חה שימו 11 ךצ וז השרפב הטמל יתורעהבו 'וכו יאלמש 'ר תא םינימה ולאש רמאמהב חיפ ןמקל
 ארבנש המ וכו ה"בקה םהל הלג םעט המ ייגה ת'הע ן"במרב .הליג םעט המ 12 :166 דצ א'ח 'וכו עקקילב
 היה אל קחצי ר'א אתיא םשו ב'מ אמוחנתב שרדה וז החיתפ ןיעמו ,נ''חעו ינש סויב ארבנש המו ןושארה םויב
 לב ייעו 'וכו וישעמ חכ 'נש ותרובג חכ עידוהל תישארבמ בתכ המלו וכו שדחהמ אלא חרותה תא בותכל ךירצ
 ללשו הזיב לש תוזזב לש שוריפו א'יכו ט'יכ ר'ב "יפבו 'א א'יכב ח'כו .תוזב לש 18 :איע 'ב תישארב בוט
 ,תוזיזב לש ייגה ןיבמרבו ,א"אב אבומ ןכו הזיזב לש ר'פדב 'יגה םשו סופדבש רי'ב 'יפב 'יעו הזוזב ץרא וספתש
 ד'פ ןיבוריע) תוחושמ ,תוחוקל ומכ ר'ל אוהו ,תוזוזב לש (מ"רפפ 'דבו אדריפ 'דב ה"כו) ו"דב סופדה 'יג אפידעו
 םירחא םיסופדבו ,ש'יע תושורד היפ ןמקלו (ד"מ ג'יפ המורת) תוכורד (ה"מ ב'פ ק'מ) תוסורג תושושד ,(א'ימ
 רמאמב םש התפש ףאו ונינפלש ההיתפה לא ןווכ הרואכלו ,תישארב שיר תי'הע יישרב 'יעו .םיזוזב והיגהו ושבש



 8 א א א השרס תישארב

 ליבשב ,אהמתא (סש םש) הואנב ,ויתוירבמ קיתעהש םירבד םימלוע יח קידצ לע (סש מש םילחת) קתע
 רטאד ,אהמתא ידובכ לע הזבמ ,אהמתא (םש םש) זובו ,תישארב השעמב שרוד ינא רמאלו תואנתהל
 המכ תחא לע היבקה דובכב ,אבה םלועל קלח ול ןיא וריבח ןולקב רבכתמה לכ אנינח 'ריב יסוי י'ר
 ול יהי לא רמא בר (כ אל םש) ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ וירחא 'תכ המו .אהמתא המכו
 6 ימ לכ  ,תויריסהו הפשאהו ןיביבה םוקמב ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ םלועה גהונב .ךכומ בר המב
 אב אוהש ימ לכ ךכ .אהמתא סנופ וניא תויריסהו הפשאהו ןיביבה םוקמב היונב וז ןיטלפ רמול אוביש
 ילוליא ארפק רב םשב אנוה 'ר ,אהמתא םגופ וניא ךשוחו והבו והת ךותמ ארכנ הזה םלועה רמול
 התיה ץראהו ןמ .ןה ןמ ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב ורמואל רשפא יא 'תכ רכדה

 :'ונו והת | /
 ונטו אתקימע ,(בכ ב לאנר) אתרתסמו אתקימע ילנ אוהו חתפ ןומיס רב הדוהי 'ר |[
 'תכד ןדע ןג וז אתרתפמו ,(תי ט ילשמ) יונו לואש יקמעב םש םיאפר יכ עדי אלו 'תכד םנהינ 1

 יוה 'תכד םיעשרה ישעמ וליא אתקימע ילג אוהו .איד .(ו ד היעשי) 'ונו רותפמלו הסחמלו |
 םיעשרה ישעמ וליא .(םש םש לאינר) הכושחב המ עדי .(וט טכ םש) הצע ריתסל י"ימ םיקימעמה =
 ישעמ וליא ,(םש םש לאינד) ירש הימיע ארוהנו ,(סש םש היעשי) םהישעמ ךשחמב היהו 'תכה =
 15 הימיע ארוהנו אינגופ אבא 'ר רמא .(אי זצ םילהת) 'וגו קידצל עורז רוא 'נש םיקידצלש 1

 ב'מ יסבכ סכיס 'ע 16 = :זייפ כיסס ,ל"פ סכוע כדק 'עו ,םייכסס 'כ לפיכד 'קכי 10 :'פ ז"ע סניגס ,סט יפלטוכי 'יע 5
 :(ז"'ע '6) קסכ יכ 'פ

 מנ רטאל 2 | ך ויתוירכב .מי'אפ [ויתוירבמ | ך ל .מי'א [םירבד | מי'אְד םימלועה | מא -, תורבודה [לע 1
 לש ונולקב ,ך םוקמ לש . . ,יפ הייבקה לש ודוככב | ינ לש ונולקב [ןולקב | 'אְד רב ,יפ 'רב ['ריב 8 | יא ד רמולו
 ( 'וא) ןנבר :מ ןירמא ןינבר ,ך ירמא (ןינבר) ןנבר ,ף 'מאבו [רמא בר | י'א המ | ְך יל אהמתא 4 | מא הייגה

 [ול יהי לאל | י יל ,ָך ברה ךארומ תא םיזובל אלו ךיאריל ,'א ירמא ןנבו הילע רמא בר ,"ףַנ םירמוא
 םוקמבו /' . . םוקמב | ,יָך הפשאה טוקמבו .) הפשאה | 'אפ ןירטלפ | ינ'אפְד םלועבש 5 | ד ויהי לא
 אוהש .פ רמול אבש 6 | י תוירפה םוקמב ,ך תוירטה . . .ָפ תויריפה םוקמבו ,ך) תוירסה | | | הפשיאה
 | ך ל אהמתא | יד תוירפה (י םוקמב) םוקמבו הפשאה (י םוקמב) םוקסבו | א רמוא אוהש ,יִד . . אב

 [ארב | פ ןרמואל ,ָך ורמאל יא [ורמואל | ₪ ןיבותכ םירבדהש ,יִנ'אְד בותכ רבדהש 8 | "א והתמ 7

 ,ָך [יתכד 11 | *אָד -, ילג אוה [אתקימע 10 | 'ד ןה ןינמ ,י ןה ןמ ,ל ןימ ןה ןימ [נפ ןמ ןה ןמ * | יִנאָפְד -, תישארב
 | ידך ביחרה קימעה רמואו .י'אפ היאורק לואש יקמעב ,ל 'וגו [וגו -- יקמעב * | .(ךומסב ןכו) י יל ,'א'ך ינש
 אוה ,י ילג אוה | ך ךינפ רתסב םריתסת רמואו רטממו םרזמ רותסמלו ,ינ'אשפ רותסמלו [וגו רותפמלו 2
 ולא אתרתפמו ,' -- אתרתסמו :'אָפ [הצע ריתסל 18 | (ךומסב ןכו) י'אפְד םיעשר לש םהישעמ | !ָך הלג
 דך ןה- :י'א םהישעמ | ך ארש י'אפ [ירש 14 | 'אְד אכושהב /יפ [הכושחב | ְך - ימאנש םיעשר לש םהישעמ

 | ש איינוטרפ .?ךא אינוגורס , 'ך ך איגנורס | ְך =. 'מואו הגונ רואכ םיקידצ חרואו ,יִנא [רוא | 'ך ייתכד [ינש 15 = ,

 לע קתע קידצ לע א''מ 'יס בא עורז רואב אבומ ןכו .םדא יגבמ םילעהש תישארב השעמ ינינע .ויתוירבמ קיתעהש םירבד 1
 : ויתוירבמ קיתעהש םירבד קתע א''אה היגה תשבושמה 'דה 'יגבו .ההמתא ידובכ לע הזבמ םש ןכו 'וכו םירבד םימלוע יח קידצ
 הגיגח הנשמבו וכו םלועה ארבנ אלש דע רבד רתסה םיהלא דובכ 'וכו יול ר'א םש 'שוריב שרדה ןכו :ידובכ לע הזבמ 2
 :ןכ 'יגה יריכמ 'קליו 'א א'יכבו ,הניכש אלא ונולקב .ה''בקה דובכב 3 :'וכו ונוק דובכ לע סח אלש לכ יוכו ןישרוד ןיא םש
 בר יתוריעה רשאכו ;םש עורז רואב רמא בר אבומ ןכו ,'מא בר ןמ 'מאבו שבתשנ פ'יכבו ,'א בר לייכב .רמא בר 4
 ,ךבוט בר (ל'צכ) המב ול יהי לא 'וכו ךבוט בר המ הירתב ביתכ המ םש םייסמו 'שוריב הנמלאתד השרדה לעב אוה

 לא הייבקה לע קתע רבודו תישארב השעמב שרודה ושוריפו 'וכו יהי לא ךמא בר ורמאב שרדמה רדסמ ןויכ
 םירמוא וא ירמא (ןינבר טייכבו) ןנבר 'ג םש ךא ,ר''ב 'יפב 'יעו ,ב"תועב םיאריל ןופצה בוט בר המב קלח ול יהי
 ול שי בקעי ו'פ ןמקל ליייכב ןושלה ןכו ,ךבוט בר המב יל שיש ינא חוטבו ד'צפ ןמקל היכו ,כ"מבו נ"חבעו

 א'אבו ,'יגה ושבישו אקוידב רמאמה ושריפ סופדה 'חסונבו ,ה''לפבו ל''פב 'וכו ז"הועב ול שי ןכו ,ב"הועלו ז"הועב =
 ג'יפ ףוסו זיפ ה'פ דיפבו 5 דצ ןמקל ל"יכב שרדמה ןוגגס ןכו .םלועה גהונב 5 :המב ול יהי לא ןוכנל היגה

 ישה ךורעבו ,ביב יעו 'ט רס יע ךורע 'יע ,ירס אלו שיאבה אלו םוגרת .תויריסהו :ה'מרל ר'בב 2 דצ ליעל היכו
 תלאש וז השרפב הטמל 'יע .'וכו והבו והת ךותמ ארבנ 7 :תוירס הנידמה לכ ואלמו ח"כפ ןמקל ןכו ,שבישו היגה

 והבו והת 'וכו ןוניא המ 'וכו והועייפש םיבוט םינמס ול אצמ אלא םכיהלא היה לודג רייצ לאילמג ןברל /
 וזה ןיטלפה רמואו אב אוהש ימ 'וכו תופשא םוקמב .םיביב סוקמב ןיטלפ הנבש ךלמל םש ימלשוריבו ,'וכו ךשחו
 ולא תודגאה לכו ,םגופ הז ירה םימב םימ םלועה היה הליחתב 'וא אוהש ימ ךכ םגופ וניא אוה ןיביב םוקמב
 ארבג אוההד היחור חפית םש לאילמג ןבר בישה ןכו ,טלחומה ספאמ םלועה תאירבב ורפכש םינימה תטש דגנ ןה

 ךותמ ארבנ ז"'הועה רמול אב אוהש ימ לכ םרמאב םינימה תועדמ תונוש תועדל וזמר ל'זחו ,האירב ןהב 'תכ 1
 רצ 'וכו סומסיציטסאנג יסב ץערג 'חה ש"מ 'יעו ,םימב םימ םלועה היה הליחתב רמוא אוהש ימ וא 'וכו והבו והת
 תועמשמש .ורמואל רשפיא יא :484 דצ איגופ 'סב ה'כו .'תכ רבדה 8 :165 דצו 155 דצ םש לאוי 'חהו ,84 דצו 2
 ה'כו .ילג אוהו 10 :םלועה ארבנש םדוק ילויה רמוח היה כ''או והבו והת ןמ וארבנ ץראהו םימשהש וטושפ יפל בותכה
 דיויב ילג הביתה תביתכ תודואו ,אלג אוה בותכ ארקמבו ,םש ר"אסו ע'סב אבומ ןכו סופדבו 'א א'יכו פ"יכב
 םיארקנ םהש ומכ םיקוספה תוביתב שמתשהל םינומדקה ךרד ןכש ריעהל שי (םש לאינד 'קליו 'ג זמר טוקליב ה"'כו)
 יוה ןכו ,ארש םש ארקמבו ירש ךומסב ןכו ,ןכ ארקנ אהיש ירצ םוקמב ד'ןיב ילג ובתכו ,םיעמשנו
 שרדנש אל םא) םיקוספה ישרדמב ביתכה אלו ירקה ואיבחהש הברה תואמגוד ואצמנ ןכו ,אוח בותכ ארקמבו ץרא
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 גהונב .היבקהלש ותנמוא ילכ יתייה ינא תרמוא הרותה ןמוא ןומא |א'ר| ,אתורהנ יניב .אבתיד
 הנוב וניא ןמואהו ,ןמוא תעדמ אלא ומצע תעדמ התוא הנוב וניאו ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ םלועבש
 היה ךכ ,םישפשפו םירדח השוע אוה ךאיה עדיל ול שי תוסקניפו תוארטפיד אלא ותערמ התוא
 ךיה הרות אלא תישאר ןיאו םיהלא ארב תישארב 'א זרותהו ,םלועה ארובו הרותב טיבמ היבקה
 ח ילשמ) 'ונ וכרד תישאר יננק ייי רמא תאר המ

 ןכרפתא .(טי אל םילהת) 'וג רקש יתפש הנמלאת התפ ארפק רב םשב אנוה 'ר
 וי ,(ז ול תישארב) םימולא םימלאמ ונחנא הנהו רמא תאד המ ךיה ןכרפתא .ןקתתשא ןשרחתא

 קידצ לע תורבורה ,ועומשכ ןקתתשא ,(אי ד תומש) םליא םושי ימ וא רמא תאר המ ךיה ןשרחתא

 ווקס 'כ סילסס 'קלי 6 :ל/5פ סככ וקילל כדס ,'ל 'יק ספ לעוקנמ ,ס יכ תיטלכב נ"מ למוחנת יעו ,'3 וכ עוקלי 1
 :'ב זיע בפ סגינס 'טוכי ,נ"כ יס "5 סילסס יכיכמ 'קלי

, 
 | י'א ןירטלפ 2 | ינ'אְך ותונמוא .פ [ותנמוא | יל ילכ | י הרמא | ל 'ל [(ילשמ)י ו אתוורהנ | אד ןיב1 1₪ וורטלכ | 1 תונמוא יפריע 5 - = 4 1 - תוורמי יור

 "א תוירטפד ,י 'טפד ,:ע |תוארטפיד | יונ 'ל .(םש)ו ותוא |התוא) | יד ןמואה ם [ןמוא | י'א ותוא | .'אךוניא [וניאו - . ג . - ] ה . . --- 4 .* - י*ריא) יפיא .. .. י

 .יעח [עדיל | ח ןיסקנפו ,'א תויסקנפו 6 !יך [תוסק ניפו | ?ך תוירתפד )ידך תוארתפוד
] 

 סלועה 4 | א ןישפשפ ...ךאיהו תוילע הנוב ךאיהו .יפידד ןישפשפ \ אוה (יךאיהו) 3'אר תערל הר 1 - י תוורופ חדור אוחו יי''תיפת ח'פטואש רשוהו יור

 יר 6 | \סש)ו'אפ 'נש .י אירכ | י'אחחפ' ל םיהלא ארב תישאר יב 4 [םיהלא | 1א תרמוא ,יירִד הרמא ['א | ים ד -. תא

 ןשרחתא םימולא . . . א'דכ (מ''א 'פתיא) ןכרפתא [םליא--ןכרפתא | י'ָד ןקתתשי ןשרחתי ןכרפתי | י"מב 'יע [. ..אנוה

 ךיה ('ְך 'חתי 'פתי) ןשרחתא ןכרפתא ,י םלא . . א'דכ ןשרחתי . . א'דכ ןכרפתי ,מ'אפ םלא . . אידכ ('א יחתיא)

 ךותב םימולא םימלאט ונחנא הנהו רמואו .י"י יכנא אלה רוע וא הקפ וא שרה וא םלא םושי יט וא רמא תאד המ

 ו. ד ל :.מי'אפ [קתע - לע | םינ'אְד ועמשמכ :פ [ועומשכ וי ןקתתשי 8 ְִך יתמולא המק הנהו הדשה

 חיו רה ורר ןמר יור האח ותרה וו רהד אתותד תוורת הז !תורחוי  ווור רתור
 ו. תעו ל"יכב וןמכ ינוב םש תב םגו ארקד אפיס םוהר[ אתו יב 1

 יר וומא א ד : תובות יפוסב םילא םוקמב א הב ליה יפו ור הי" כ יוררדחה ₪75
 8 .:הו- =-- 9 וק=>-- ו - = - ו-0 - וו

 יור - :תרובמב ₪ איר תורווהרו וזו חי הוכר רח יו ויוי , - ור כ ו" - הורה
 - א- כ; - א- ןרויקוושו | רצ ₪ 2 - | א"ר -- (ו ₪

 התותפ הר ודבט ב מכ אתטוחנתרהו יחיורווח  ריצטצה החורפה רכוו איהו ררורח רזי
 ו ו-2; = < תו-וווכנושו גרוריקוו שא ,ישו 2% 8אווו תו-ו'ו -5

 וכו .םלעה תא ארוכו 1 ב ט ןמוא א ו ו א לב לפיה ווא ה אשה "ובו
 רב תרדותי 'ר רטא תורה הוררה אטותנתה רע ור ררמ  תרווומטה
 - 1 ו. :0ו0י- -(00- כי - - .=-' ,'-''

 ₪---כ רחורתה  וי'וס הווי הרווח ה יחיויה  חי'
 , , 2-2 וו₪- ,/ ו . --

 תוע תוסקגיפו תוארטפיד 8  :אלא דע אלא ןמ ט ה''מ בבו םשו ,נ''חע וש תת תוטושתו 4 ו ו ל
 יאכ טוכלוו (רתפד ל עו) םכנפ 'ט דורטבו רוכב אוהל וןמכ תומב טפוד נת ותתנהו ,םתורוטושו םונונבה תורוצ
 ם -- -3 ו \ -' -- אש ==( חד תי תקווה ',הורשווו הו , = - -'5-י , ו

 . דצ םש סוורכ ייעו ,.םש מ"הונמב תויסכנפו תוורטפד היכו - דפו דוחה ₪ דורה הו יו חוייור 9 הי
 , \ . \ 0 ב -- - | , -5 ו - .הוועו ע וז וו =. --' = !ווש-- וו =-' -- = | - , -

 םיררח המ בב ה"כו ,םינטק םירעש .םישפשפ םורדה תיטרל ריבפ תיכו - ,םגממ םוחטש .םושפשהה
 3 יורויו  היוח'ריפי וורופו ווטרפא רפהרה  ךכוומ יפותורפ ווייר אווה תו יפרח
 . י --' וכ י₪ - 3-53 =-- ו- ה = ='-% - . וגל וו ₪ וי

 הורחותה ירטלוח ררר יתוריו ₪ 7
 ;הוכ,(ו ורייעוו -- --- וו ->

 שי ועו ואו
 יי - 2 - א -- ייווסיויוו' ריוררוו-- -- רש ריויווחוורת ₪[₪- 1 -2 -ר0 ו רפי ₪[!-- ו - היויופדויוו ₪[₪-₪-

 איה ןעודוטש 'געללעה 'סב א נעריירפ | דצ א ם שקו ; ש עג 2
 הו חרוחהש 42 :107 דצ איה א/החגא ורפסב התו 117 -דצ א -

 יגהו םש ון המבו 3 ךצ ןוררב ך תורודנ תוכרהחב הט תושאר וואו 11 חיו הרמא מ הונמבו
 וה == ו וש=ו ' ] ,ה= ] ווא - עא וו'של ן'ל .2 וואו ווישפ - ורוכ--ו

 שעגסנאיגילער :איד וה רוש ור ו ל ו

 תוררור| הא מ הונבו תר מכר > בב םנ אתוא וכו רורהר גרר תוארה ור דו ארר התו"שצרר יותר ותווטצא
 ווו4=י || ו= -- -- טוקליבו ,םש אתיא רבו יתלא ארב תישא ב וכו ארב תישארב נ"הב יתנייצש

 תושארב ווה וגו וברד .תושאר הוכו רמאנש .תוחותפת ןונגפב םווסמ במ .אמוחנתבו | םש ורשמ .הרו וטו רח תצדח הנוש אב
 : \ תישאהב יוה 'רגו וכ תישאר הכ באנש ג תפה ןוגגשכ ם ב מ אמוהנתבכו ,םש שמ רק 2 תהניש ןאכ
 רד תונורחאה תוחותפ ותש .תרחת ואב ובכיפרחו ררפח תא חמה שורר (תותדר התחת ריר הושר הר * הול --
 י תונורחאה תוחונ תכחת ןאכ ופופדהו ופה תא ולברב שררמה יכופרב .התפ ק םשב | ₪0 : םיהלא ארב
 רתא ['ל תרה ות ה| רו תוררדח הופ" תו"ררה היצעיוטאטרו ל ור ות שופוו דר לוחיות רדו הורה תר ווורהה

 ירחא ( הייד "יפ םש| 'וכו םירבד תשש תושרדה עצמאבו ('ג אנליוו 'רב) אמוחנו] ו ןינכ
 2% ןמ ע) רגו ךתמדא בב - דפ וחרב 9| ה רתחדט ווורר

1 , , 
 םועטוקמ 'ב א'יכו ן/יכש יתוריעח . ותקפדה הרשאה  הורנ רדתה ה ורבו
 7 יא כש תוריעה כו | ם"יכו ₪ ב תספדה רשאכ ,ןוכנ סה כב

 " תזארת וה רתה תיוררו תא
 א תשרפ ןמ רס ס"יפבו .םשארב

 יפ הרסו ירחי (%
 -- י . ,

 רוא ושוריפ םע ל"והש כ רט םרדסכ אלש וספדנו סופרב 1 ואה ןהש וי'ורו יפה וחול כ רח  וסיוחר וה רחה האפ = חוו חרהההר רש ופפדנו סופרב תונורתאה והש
 רו 45 תצקמב הזת שרדמהת תרחתב רתא ררכ ןר תות רז ו שרש תארש וישרר סחוימה ריב שורופ םעו לכשה

 םי מג 4 57-= 1( - - וו , ו- וי ו -- . - - וויושו - =-' - -,' -

 היו התחת יחיו 9- ו +ו "ה  הרחחרה יי ₪1 7 וה רם הרר יויו יו ייורתה  רחחה  הורחיס'ו היושוכ  הורתו'ו הררפ''
 = ספו אוהו ] - ושפכ שי ה ב יתאצמ ונירפ ופסכ סם וסמ םניאו םיכפוהמ

 רדהרה יחי ו ד"ר ה" רחה שוחח  וסתוטשח רקרח"' הטריו ייסמח  רחאר" ופתר יסד רחפח
 ל"וב י"פע ןבינפל אוהו יש ₪ אוה יתומאה תא עז אלש יפ אוהו ס
 \ : סופד כו) והומד םיסופד במוקמ ונוצ שאכ םעפה רוע הז תפ 'ג סיפדה םלוכ ו תאצ א כ שו םיסופדבו) והומדקש םיסופדב םמודמ ונוש רשאכ םטפח .ךוט ל נה .תוחות 4 תותרחה הסוהר +רו תצפב = לר ראשו

 רוה 1 7.-ךצ ריב ורפסב רענ חה שמ םג | ולא תוחיתפ 5 סחוימה 'יפ םג וסריס םינורחא : 6 רעש 6 רפא .הוורירם/ וקווח ו א 0 (וחש תוחוה 45 שופרה םתחויהה הוה הו וחרוה :הוורה
. . - . 

 ואת ךשמהבנ יוכו ול יח* לא דע רמאמה לכ םיגוש םייונישב םשו רכו הונמלאת רמא ב יש הוופא היו 5 ומ( םש רט רחטהה הי תויוש תוחוושר הש הרו היחהאה תא ףפף%ה
 .הנמל

 אוישנ ןדוי 'ר םש תוד :יישנ ודוי 'ר םש תוד
 הוסב רבה :םרג .יגכו ןוטלפ תנבש ךלמל אלא ןכ שרור. חית .אל ךבר 'רזע א וכו ןטחנ רב לאומש אש ירר רד  )!-רי פ95כ יצוור -י-% ₪-* י- *ר- כ הריח  ררו-₪ ;9-0 7-77 רצופס 9 )₪ . יריה י'זוח- = שו'ופ% רר שט'*

 רו ריסיה רחו רח הויחוסתה יויו והרי ומש לע הדוב תארכנ ןכלו ק"ב םשב ה'רל אוה ההויתפה תיתותפ ףרר
 -יו ] - 1 / , =- -,'י' ן-' 4( 'ג.₪ש וו=ש ורו , -- 0 - 9 - --- '' י , ו

 םפו | הכונולאש לך .שרדמב היכו - ,וכנ ןשרחתו ןכרפתי ריפד שרדמו טוסליה 'יג נ"תבע .ןכרפתא :שרדמב תורחא
 ךא ;הדיתע ןושלב ןקתתשו ןכרפתי ןשרחתי .ישוריב היכו תסיודמ יג איהש הארנו א"אב היגה ןכו (ןרפכתי תועטב

 בו ווטפב - יהיכו. (ררפ עו -םלא ?ע .רורעו בייכו ם"יכב כיב אהיא ירבו ל"יכב איחש רסכ "כו ןכרפתא "גה

 שררמה .יסופדבו | .ןיכוריפ ןיפרפמ 'ב י"תב 'גרותמ ןכו .םימורא םימלאמ 71 | :'ףכו ןכרפתיא ט"יכו א יכ רב
 תחת ינא .:םלא םושי  ימ הא א"דמה ןשרחתו 2"ר היגה יכולאש בו תוארהמבו תונושלב .איבוברוע ןאכ שי

 ןשרחתא ינפל ןברפתא  .ץיה בב . יה קהמ ןכו וכו ןמחתשי םימולא םימלאמ רךכהנא תנהו א דמה ןכרפהי

 כ :ועומשכ ₪. :לייכבכ :איפ 5 הגופ 8 - . ריוייר'פ'ר י ו וררה 2 79 9% ה ווא א שרדמ.: ןוילגבו ;אידב ןכרפתי  חיג) כוא כ ענירווא , ךיוכ ב - זרחה טי ותורתו חמו שש

'( 0/0406. "( 5% 

 דב



 א השרפ

 ךיה גונריפ ןומא ,התבר ןומא 'אד תיא ,ענצומ ןומא ,הסוכמ ןומא ,גוגדיפ ןומא ,(ל ח ילשמ)
 רמא תאד המ ךיה הסוכמ ןומא ,(בי אי רברמב) קנויה תא ןמואה אשי רשאכ רמא תאד המ |

 ,(ז ב רתסא) הפדה תא ןמוא יהיו רמא תאד המ ךיה ענצומ ןומא ,(ה ד הכיא) עלות ילע םינומאה
 אתבר אירדנסכלאמ אבט תאה ןנימגרתמו (ח ג םוחנ) ןומא אנמ יבטיתה רמא תאד המ ךיה התבר ןומא

 וע דיי 5 לסקוסי סייכ וע קינכי 'ס 'ג סוסכ י"ס "ע 5 - :'ס 'ד 2/9 יפנכ סכיס ייע 4 :ביקפס יכ ילטפ קלי 1
 :ע'ע יכ לסקזסי 'קני ,('3 ויכק) נ"לפו (י6 זי'פ) זייפ יסבכ ססקיפפ ,('3 ג"'ס) ז"פ ספקיספ ,ז"ט

 | ך תיאו [תיא 5 | יִפְד גוגדפ 5 | י'א הבר ('י עשוהי ,י יעשוא) איעשוא ,ָךְד הבר איעשוה [איעשוא 1
 | ך אמיתד המכ | י'אפְד אתבר 5 | י'אפ א'דכ | ע יתבר :י'אפְד אתבר | (ך רמאד) י'אפְד ירמאד ,) ןירמאד

 ;תוישרפה שארב האלהו זי השרפמו ,תוישרפה ףוסב ויט השרפ דע תוישרפה ינמיס ואצמנ לייכב .א השרפ
 אל ןכו .ל"יכב ללכ ונמסנ אל תחא הנשב המילשהל הרותה תקולח יפל תותבשב ןיארוק ונאש .תישארב רפסב תורדסהו
 בותכ רפסה שארבו ,ה'בב תוישרפה תקולח ןינעב יתכראה םשו 481 רצ טייל קלח ח"'מב 'יעו ,היפד שרדמב ןנמסנ
 'א א"יכבו ,"איעשוא 'רד אבר תישארב רומגלו ליחתהל ידי קזחת הבר םישודק .דוסב ץרענ לא, ל"יכב
 תישארב המדקה הבר איעשוא 'ר ורבח הבר תישארב בותכל ליחתא אבר אהלא תרזעב, ושארב בותכ .רחואמה

 החיתפה ינפלו ,שרדמה לכל המדקה ןיעכ ןח תונושארה תוחיתפה שמח הז י'כ בתוכה תעד יפלו ,'וכו םיהלא "ארב =
 ןכו :תונושארה תוישרפ 'ג תורסח ו"'יכבו ,'וגו והבו והת התיה ץראהו 'ןגו םיהלא ארב תישארב בותכ תיששה
 'וכו ןידל וסנכנ 'ג ןתנוי 'ר םשב אינת אשד ץראה אשדת םיהלא רמאיו ליחתמו ושארב רסחו עטוקמ ינשה א'יכ
 ה'כ .חתפ איעשוא 'ר :ל"יכב ה''כ .'וגו םיהלא ארב תישארב .1 :'ה השרפב ונינפלו י"כ ותואב 'ד השרפ ףומב
 כ''ג ליחתמו ושרדמב וז החיתפ קיתעה אוהו ןשרדה השמ 'רל פחוימה ריב שרדמ לעב ינפל 'יגה היה ןכו ל"וכב
 שרדמה תא וארקש םינומדקה ינפל וז 'יג היה הארנכו ,(508 דצ יעדיפ איגופ רפסב אבומ ןכ) חתפ איעשוא 'ר
 בע ול תבש אנליוו סישב ןואג נ'ר שוריפ הי'ע ול ףד ו'ד תולודג תוכלה 'יע) איעשוא 'רד תישארב םשב

 רוזחמ 'יע) איעשוא 'רד אתיירב וא ,(115 דצ רעכאב 'חה לי'והש חאנג ןבא הנוי 'רל םישרשה רפסו ,איע די
 ,(67 דצ אצנגמ 'ד ג'שר תרגאל תוחפסנה ג'הר תובושת 'יע) .היעשוא 'רד הבר תישארב וא (614 דצ ירטיו
 תורהט רדסל ם'במרה תחיתפב םגו ,ףלאב איעשוא 'רו אבר קויד רתיבו ורפס לע הז םש בתכ  לייכ .בתוכהו
 הבר היעשוה 'רד תישארב אלו היעשוה 'רד תישארב שרדמה םש 56  דצ גרובניריד 'חה ל"והש :יברע .ןושלב
 85 דצ םשו ,208 דצ ינולצרבה י/רל הריצי רפס ייפב איעשוה 'רד תישארב אבומ ןכו ;ס"שה יסופדב אוהש ומכ
 לייכב הנשיה 'יגה יפלו ,68 דצ דיח די לע ץבקב ןומימ ןב םהרבא 'ר תיושב היכו ,היעשוה !רד אבר תישארבב
 תלחתה םש לע םינורחאהו םינומדקה יפב הבר וא אבר תישארב םשה טשפתנש םירמואה תעד הלטב המרל ר'בב+
 םשב שרדמה ארקיש וז הרעשהב תורז המכו ,(וילא םיולנהו 176 דצ פ"'דג ץנוצ) חתפ הבר היעשוה 'ר שרדמה
 המו ,הבר היעשוא ונרוויל 'דבו ,א'דפ 'דב הבר איעשוה 'ר יגה 'ב זמר טוקליבו וכותמ רסח םשה רקיע רשא

 טוקליה לעב ןונגפמ והזש לי"נ 'וכו חתפ תישארב השעמב שירד הוה דכ הבר יעשוא יר ילשמ טוקלוב ףסונש =
 ןאובמ ףוסב רעבאב שייר 'חה שיימ ייעו וינק 'ר לאומש יקליב ?אגילפ דיבע הבר  איעשוא ירד. היתלימ, ןמכ
 ל"יכב | אתיא 'ג יס דיפ ןמקלו ,יד ייס ג'יפ .ןמקל 'ועו הבר עשוהי 'ר ייגה ריפד ילשמ  'קליבו ,אטוז שרדמל
 (יב 'ח שייעו) ימלשוריב םג םימעפלו איעשוא 'ר ילבבבו 'וכו היעשוה יר םש שיימו ,'א דע ףד י"הבמ 'יעו היעשוהי יר
 'א ב"כק ףד אתקיספו 'ב ז"ע ףדו יב יט ףד ב"מ יתבר הכוא ייעו י"א תדגא אוהש ר"בב םג אוה ןכש ףיסוהל שי

 ענצומ הסוכמ (?ןומא ,גוגדיפ (1ןמוא היב ירק ,תונוש .תוארוהב ןומא הלחת שרוד .ןומא ולצא היהאו :י'א גי'צק ףדו
 ירקת לא א'לפ ר''אסו 'א 'יפ תישארב אמוחנתב) (*ןמוא ןומא א''ד ופוסב שרודש דע שרדו שרד לכל הייאר :איבמו 'וכו
 /170 רצ חי'כ קלח ח'מב תוחיתפהו תושרדה לע ירמאמ 'יעו החיתפה רקיע הזו ,'וכו תרמוא הרותה (ןמוא אלא ןומא
 םגרותמ ןכו ,ןומא ולצא היהאו תרבדמה המכחה איהש הרותל םיראות תוגושלה ולא לכב ואצמ שרדמה .ישרפמו
 ג"תושתב רכזומ שרדהו ,169 א"'כ תנש טטאלב-רוטארעטיל ע'מב קעגיללעי םכחה שי'מ 'יעו .ארב אמכוחב ייִב י"רתב
 אילפ חי'כפ ןמקל לייכב היכו דיויב ןוכנל ל"יכב. בותכ ןכ  .גוגדיפ 2  :חי'מר ייסו ז"'ט יס ז'מרת :ןולרב יד
 ח''מ 'ע) .יגרובמוב ו"דבו ,נ"חע .'אד תיא :55 דצ א'ח רעטרעוונהעל סיורק 'יעו (*ירצב ותאירקו ,(ב"'מ) .א"מפו |

 'א י"רתב אגוגדפ םגרותמ ןכו .קנויה תא ןמואה 8 :רמאד 'יגה (171 דצ םש) ז'כש תנשמ ו'דבו (45% דצ ז'ל קלח
 אחסונ ונינפלו ,םש ךורעבו ש'ייכו א'יכ ר"'ב 'יפב אבומ אקני תי .'ורי 'גרתו גוגדפ 'ע ךורעו סופדבש רי'ב ייפ ועו בו
 'יעו ר'ב 'יפמ אוה ישמ ידגבב כ/'מב 'יפהו ,תלמ ילכ ןישבולמ םש רי'כיאב .עלות ילע םינומאה 4 :םימוגרתה ינשב תרחא
 ירפסב םירחא םינפ שרדמב 'יעו רתסא תא עינצמ היח יכררמש שרדמה יפל בותכה 'יפו .ןמוא יהיו : 'ד ה'כ תומש ע"'באר
 ריתסממ לג רתסא תא םירופל תובורקב ירילקה דסיש אוהו ,ג'ינרתת .'ר רתסא 'קליו 64 דצ רעבאב 'חה .ל"והש אתדגאד
 ןמזב םינוי םירפוס ונכי ןכו .אתבר :תא אה י"תב ונינפלו .ןומא 'ע ךורעבו םש םוחג ק"דרב אבומ ןכו .אבט תאה 5 :לאוגל
 הז אנ ונינפלש שרדה יפלו ,118 דצ ב'חו 56 דצ א'ח עגערטייב שקז 'יעו הלודגה אירדנסכלא שרדמה ימכח
 : 81 דצ א/ח ר'תמעו 198 דצ ןילמ ךרע ב"יפ םיניע רואמב 'יעו אתבר ועמשמ ןומאו (םש אתקיספב הי'בו) אירדנסכלא
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 ש ררמ

 אכר תישארב

 רשא ןודנולב םואעוומ שיטירבב ןומט ןשונ ןשי ייכ םשארבו די יבתכ יפ לע םיתעבש קקוזמו ףורצ

 ליז יישרל סחוימה 'יפו ךורעה תואחסונו םינושארה שרדמה יסופד י"פעו רפסה םינפל ןיתמש-

 יריכמה טוקליו ינועמש טוקליו

 תואחסונ יפוליחו תומוקמ הארמ םע

 שוריפו

 הרותי תמחנמ

 יתאמ

 .ראראעהט הדוהי

 ל"ז ץנוצ ליטיר דובכל תמייקה ןרקה יגיהנמו םירבח לארשי לכ תרבח עויסב ספדנ

 גיסרת ןילרב

 יקסוואקצטיא שריה יבצ סופדב





 .תואחסונ יפוליחב םינמיסה חול

 ספוט תא יתדפי ייכ לכמ הלועמה הז ייכ לעו 488. 27169 ץבוק םואעזומ שיטירבב ןודנול ייכ = ל
 .(תרחא ייג יל יתררב רשא תומוקמב םא יכ ונמיס אצמנ אל ניחבו) שררמה

 איבא שרדמ ןוילגב ייכ תואפריג = ב אסריג וא רחא בתכב לייכב ההגה = "ל
 רשא םירפסה רצואב זיכש האיציניו ןוילגב (רחא רפס) איס םשב האבומ
 .יולסערבב םינברח שרדמ תיבל .רפסה ףוגב וא י"כה

 .טוהאק תאצוה ךורע = ע
 יפופדו ייכב יג וא .ךורעב איס יינ = יע

 .ויתורעהב 'שהךורע לעב איבהש ךורע
 לש ייכ אבר תישאוב שוריפ = 'ר

 .ה"ש האיציניו 'ד ייפע שרדמה יסופד = ד
 .בירע אניטנטשנוק ריפד שרדמ = יד

 .149 ץבוק סיראפ "כ =

 .הבוראפב ימסעירמ םיחאה לש םירפסה רצואב 80 ץבוק ימור ייכ =

 שררמב יישרל סחוימו לינה ייפ = ?ר[ .(50 דצו 25 דצ 'יעו) ןאקיטאווה =
 .147 .יוק ררפסקא ייכ לש ייכ םימכח שרדמב ריב (ווציק) = ח

 (ש) ינש ייפ םע בברועמש לינה שוריפ = ,אניווב ןייטשפע איר
 יישריפ םשב וספדנ םהינשו ריב לע תמישר) 147 ץבוק ררפסקא ייכ = 'א

 .זיכש יציניו א"בא שרדמב 'נושאר םעפ .(רעיוביינ
 .לינה יישריפב ריב לע ינשה שוריפ = ש 'יעו) 2885 ץבוק ררפסקא ייכ = א 9

 ,ויכש האיציניוו .'ד ינועמש טוקלי = י | .(88 רצ

 0 82 יטנעירא ץבוק טראנטמומש ייכ =
 איח יקינולאש ריפד , = , = (169 רצ ייעו)

 .א"פר ביח ,ויפר
 ,גינרת ןילרב 'ד היעשי) יריכמה טוקלי = מ

 יד ילשמ ,סירת בושטידרב 'ד םילהת

 .(50 רצ ייעו) 97 ץבוק ןעכנימ "כ = ב
 ,שבושמ ייכ) 16406 ץבוק ןודגול ייכ = נ

 יסבו (67 רצ .ייעו) ביפרת םלשורי טעמו ביפו איפב קר וב יתשמתשהו

 שיטירב ייכ רשע ירת  ,ויח םיטוקלה .(םירחא תומוקמב
 .(111. 5704  ץבוק םואעוומ ןודנולב רלדא ןנחלא יר לש ינמיתייכ = ת

 .אתיל = יל (828 רצ ייעו)

 וא הפסוה ינפלש הביתה ןמיס = ₪ = הרהאקלאב הזינגהמ םידחא םיפד = ז
 | , .הירחאלש | | .(809 דצ ייעו) ררפסקאל ואבוהש

 ןוילגב םירפסמהו ,אנליוו יד שרדמב תוישרפה יקוליח לע ורוי (1 דצב א ומכ) ןוציחה ןוילגב תויתואה
 לכב ;תורושה רפסמ לע נ'חב םירפסמהו ,היש האויציניו 'ד שרדמב םידומעהו םיפדה לע (םש 26 ומכ) ימינפה
 יתרגסהש ליייכ ייג לצא ולא םירפס ינמיס נ'חב יתגצה 'וכו טוקלי םירחא י'כ ייפע םג תמויוקמ לייכ 'יגש םוקמ
 5 הזכ ןטק עבורמ ןמיס 'יגה דצב יתישע ליייכ ייג סע םימיכסמ 'וכו טוקליו םירחאה י"כ לכ םאו ,[ הזכ חירא יצחב
 ךורעו םירחא י"כב םיוניש שי םא ףאו וז 'יגל היאר דוע יתאבה אל ליייכ "יג םע תמכסמ םיסופדה 'יגש םוקמבו
 םירחאה ייכ וא 'יסופדה י'פע 'יגה יתררבו ל"יכמ תוטנל יתחרכוה םאו ;היאר תוכירצ ןניא תומסרופמה יכ 'וכו שוקלי
 דגנ ודיעי 'וכו םירחאה י'כ לכ םא ** הזכ ןמיסה תא יתלפכהו ,הרצב * הזכ ןטק בכוכ ןמיס יתישע 'וכו טוקליו ךורעו
 םייונישהו ,ןמיס םוש ילב 'וכו םירחאה י'כ לכ ייג כ"ג איהש םיסופדה 'יג יתגצה םינפב לייכ "יג יתחנה םאו ,ל'יכ
 ל ש תלמ וא (ימלשוריה ןונגפכ) םכח םשב רמוא םכחש םוקמב תרדענ ר מ א תלמ ומכ ליייכב ואצמנש םיידימתה
 םולשתב םינוש תוחתפמ םע ה'יא סיפדא רשא רפסה אובמבו --  .נ'חב ןייצלמ יתענמ הירחאלש הלמל תרבוחמ
 .שדוקב יתדובעו יתכאלמ טפשמ לעו ינפלש י"כ תנוכת לע םג תכוראב רבדא הנורחאה תרבחמה
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 שררמ

 אכר תישארב

 רשא ןודנולב םואעזומ שיטירבכ ןשונ ןשי י"כ םשארכו רי יכתכ יפ לע םיתעבש קקוזמו ףורצ
 ליז יישרל סחוימה 'יפו ךורעה תואחסונו םינושארה שרדמה יסופד י"פעו רפסה םינפל ויתמש

 יריכמה טוקליו ינועמש טוקליו

 תואחסונ יפוליחו תומוקמ הארמ םע

 שוריפו

 הדוהי תחנמ

 יתאמ

 ראראעהט הרוהי

 זמ--א השרפ

 ב"רעת ןילרב
 יקסוואקצשיא שריה יִבָצ סוָפַדְב
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